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Секція №5: 
«Конструювання електронної і обчислювальної апаратури» 

 

УДК 621.317.721 

В.Н. Андрюшкин 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УФ-ЛАМПАМИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
 

В статье рассматривается блок управления УФ лампами высокой интенсивности, 
построенный на основе ИС электронного баланса типа IRS2573D фирмы International 
Rectifier и предназначенный для использования в различных устройствах дезинфекции. 

In article is considered controller UF lamp to high intensity, built on base IS electronic 
balance of the type IRS2573D company International Rectifier and intended for use in different 
devices of the disinfections 

Ключевые слова: драйвер, електронный баланс, ультрафиолет. 
Key words: driver, electronic balance, ultraviolet. 
 

Введение 
В 1877 году английские ученые Даун и Блант обнаружили, что рост бактерий 

прекращается под воздействием прямого солнечного света. Более поздние исследования 

показали, что микроорганизмы "не любят" невидимую часть солнечного излучения с длиной 

волны 100 нм - 280 нм, известного сегодня как ультрафиолетовое излучение С-диапазона (УФ-

C, UV-C), причем наибольшей активностью обладает излучение с длиной волны в диапазоне 

250 нм - 270 нм. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является 

действенным профилактическим санитарно-протиэпидемическим средством, направленным на 

подавление жизнедеятельности микроорганизмов (на уровне ДНК) в воздушной среде и на 

поверхностях [1].   

Отличие всех приборов, которые используют УФ излучение для дезинфекции, состоит 

только в части области применения объекта дезинфекции: воды, воздуха или твердых 

предметов. Поэтому существенное различие наблюдается только в конструктивном исполнении 

приборов. 

Приведем в качестве примера структурную схему рециркулятора  для очистки воздуха 

(рис.1), который состоит из вентилятора - устройства подачи воздуха в камеру дезинфекции, УФ 

лампы и отражателя в виде камеры очистки и лабиринт – камеры вывода очищенного воздуха.

 Основные трудности, которые приходиться преодолевать производителю, состоят в 

сложности организации плавного запуска и управления интенсивностью излучения УФ лампы. 

Изложенное выше предопределяет актуальность данной работы и диктует 

необходимость разработки блока управления УФ лампами высокой интенсивности, свободного 

от указанных недостатков. Это и является целью данной публикации [2].   
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Рис.1. Структурная схема рециркулятора 

 
1. Современное состояние газоразрядных ламп высокой интенсивности 

Принцип работы газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID - high-intensity driver) 

основан на образовании электрической дуги между вольфрамовыми электродами, 

помещенными в стеклянную колбу, которая заполнена газом с малым содержанием ртути или 

другого металла в зависимости от типа лампы. Газ обеспечивает первоначальное образование 

электрической дуги, которая в свою очередь разогревает и испаряет металл, образуя плазму. 

Плазма резко увеличивает интенсивность светового излучения дуги и снижает мощность, 

потребляемую лампой. В сравнении с люминесцентными лампами и лампами накаливания 

HID-лампы имеют большую эффективность светового излучения на 1 Вт потребляемой 

мощности.  

В зависимости от химического состава вещества, заполняющего колбу HID- лампы 

делятся на следующие основные типы: 

1. Ртутные лампы (Mercury Vapor Lamps); 

2. Металлогалоидные лампы (Metal Halide Lamps); 

3. Натриевые лампы (Sodium Vapor Lamps); 

4. Ксеноновые лампы (Xenon Arc Lamps). 

HID-лампы имеют уникальные электрические характеристики и требуют специального 

метода управления. Обычно для поджигания газоразрядной лампы используется напряжение 

порядка 3 кВ - 4 кВ, также сама лампа требует ограничения тока во время подогрева и 

постоянного контроля мощности во время работы. Это важно для обеспечения повторения 

цветового излучения и яркости одинакового типа ламп. В качестве управляющего напряжения 

лампы высокой интенсивности следует использовать переменное напряжение, что исключает 

миграцию ионов ртути. Также лампы должны работать на низкой частоте (обычно менее 200 

Гц), что исключает акустический резонанс, который может повредить или разрушить колбу. 
 

2. Выбор элементной базы блока управления 
В настоящее время задача управления газоразрядными лампами в большинстве случаев 

осуществляются на основе однокристальных микроконтроллеров (AVR или MK51). При этом 
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возникают трудности в организации плавного запуска, а созданное программное обеспечение 

является достаточно громоздким.  
Для выхода из сложившегося положения автором предложено использовать микросхему 

электронного баланса типа IRS2573D компании International Rectifier с напряжением смещения 

драйверов до 600 В, разработанную специально для управления всеми типами газоразрядных 

ламп высокой интенсивности.  

Функциональная схема внутреннего устройства микросхемы представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема ИМС электронного баланса IRS2573D 

  

Микросхема имеет большой набор полезных функций с возможностью регулировки. Она 

включает в себя контроллер понижающего преобразователя, контроллер мостового 

преобразователя, схему управления поджиганием лампы и шесть драйверов силовых 

транзисторов. Внутренняя схема обеспечивает контроль работы лампы в режимах поджигания, 

разогрева, нормальной работы и отказа, а также имеет перемножитель, служащий для точного 

измерения и контроля мощности лампы. Помимо этого, IRS2573D обеспечивает комплексное 

обнаружение отказов и диагностику разомкнутой цепи, короткого замыкания, сбоев при 

зажигании и нагреве, а также условий окончания срока службы лампы. Рассмотрим более 
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подробно основные режимы работы и функциональное назначение основных блоков 

микросхемы [3].   

 

3. Основные режимы работы ИМС электронного баланса 
Режим блокировки при пониженном напряжении питания. Когда напряжение 

питания IRS2573D еще не достигло или падает ниже минимального уровня включения, ИМС 

входит в режим блокировки при пониженном напряжении питания (UVLO-режим 

минимального тока потребления). В этом режиме выключены понижающий и мостовой 

преобразователи, остановлены таймер поджигания и тактовый генератор, сброшены все 

счетчики. В режиме UVLO внутренняя схема обеспечивает минимальный ток потребления 

ИМС, равный 150 мкА и гарантирует его полную работоспособность перед включением 

драйверов понижающего и мостового преобразователей. Как только напряжение питания 

достигает минимального уровня включения 10,5 В (при этом напряжение на выводе 16 

(VSENSE) выше заданного порога на выводе 19 (OV) и напряжение на выводе 15 (RST) 

выше 1,5 В) ИМС включается, запускается тактовый генератор и драйвер мостового 

преобразователя начинает выдавать сигналы на выводы 22, 24, 25, 27 (НО2, LО2, LО1, 

НО1). 

Режим поджигания. При первом включении микросхемы, если не срабатывает условие 

блокировки при пониженном напряжении питания (UVLO), IRS2573D запускает режим 

поджигания (Ignition Mode), при этом включается таймер поджигания. Частота таймера 

задается емкостью  внешнего конденсатора, подключенного к выводу 13 (TIGN). Этот 

конденсатор линейно заряжается/разряжается выходным током вывода  TIGN в 

фиксированном окне от 2 В до 4 В (рис. 2). Частоту перезарядки конденсатора тактирует 

таймер поджигания (типовое значение 660 мс), который далее используется для управления 

драйвером поджигания. Типовое время включенного/ выключенного состояния драйвера со-

ставляет 21/64 с соответственно. Логическая «1» на выходе драйвера (вывод IGN) включает 

MOSFET-транзистор, который, в свою очередь запускает внешнюю цепь поджигания, которая 

будет постоянно пытаться зажечь лампу в течение 787 секунд. Если по прошествии этого 

времени лампа не загорается, IRS2573D переходит в режим ошибки (Fault Mode). Если лампа 

успешно зажглась, напряжение на выводе 16 (VSENSE) падает ниже порогового значения 

(VOV(2/5) = 1 В) вследствие низкого сопротивления лампы во включенном состоянии и таймер 

поджигания выключается.  

Режим нормальной работы. Во время режима нормальной работы (UVLO) IRS2573D 

отслеживает различные изменения нагрузки: 

5. холостой ход; 

6. короткое замыкание; 

7. работа на постоянной мощности; 

8. критическое снижение/повышение напряжения на лампе. 

ИМС определяет текущий режим работы, сравнивая напряжения на выводах VSENSE и 

ISENSE с заданными порогами на выводах OV и OC. 
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4. Принцип работы блока управления УФ-лампами 

Контроллер мостового преобразователя. IRS2573D имеет полноценный драйвер 

верхнего и нижнего плеча для управления мостовым преобразователем, который, в свою 

очередь, обеспечивает питание HID-лампы переменным напряжением прямоугольной формы. 

Максимально допустимое напряжение смещения драйвера верхнего плеча составляет 600 В. 

Полный мост начинает работать на заданной частоте сразу же после выхода из режима 

блокировки (UVLO) и включения микросхемы. Полный мост обычно работает на пониженной 

частоте (до 200 Гц), чтобы избежать повреждения лампы от акустического резонанса. Частота 

генератора задается внешним конденсатором, подключенным к выводу 12 (СТ). Когда 

напряжение на конденсаторе достигает порогового значения 4 В, выходы драйвера (LО1, НО1, 

LО2, НО2) переключаются на противоположные значения. «Мертвое время» между 

переключениями транзисторов — фиксированное и равно 1 мкс. Чтобы исключить влияние 

импульса поджига лампы на средние точки моста (VS1 и VS2) в течение «мертвого времени», 

внутренняя логика подает «0» на вывод IGN, выключая внешний транзистор поджига. Полный 

мост прекращает работу только в случае, если микросхема находится в режиме ошибки или 

режиме UVLO [3]. 

Контроллер понижающего преобразователя. Контроллер понижающего преоб-

разователя может работать в режиме непрерывного или прерывистого тока дросселя в 

зависимости от времени выключенного состояния управляющего транзистора или от величины 

протекающего через него пикового тока. Во время нормальной работы лампы преобразователь 

работает в режиме прерывистого тока. Управляющий транзистор включается каждый раз, когда 

ток дросселя достигает нуля. Время проводящего состояния транзистора задается уровнем 

напряжения на выводе 10 микросхемы (РСОМР), а продолжительность выключенного 

состояния зависит от времени, необходимого, чтобы ток дросселя достиг нуля, о чем 

свидетельствует спадающий фронт сигнала на выводе 7 (ZX). При этом форма тока, про-

текающего через дроссель, имеет вид треугольника с пиковым значением, зависящим от 

значения индуктивности и времени включенного состояния. 

Макет блока управления УФ лампами на основе IRS2573D. На базе ИМС электронного 

баланса изготовлен макет блока управления HID-лампы мощностью до 70 Вт. Макет включает в 

себя ЭМИ фильтр, активный ККМ, понижающий преобразователь и схему электронного 

баланса на основе ИМС IRS2573D (рис. 3).  

Основные характеристики макета: 
9. входное переменное напряжение от 185 В до 265 В; 

10. высокий коэффициент мощности 0,98 при ~220 В; 

11. контролируемое поджигание лампы; 
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Рис.3. Структурная схема макета блока управления IRS2573D 

 

12. пониженная рабочая частота 149 Гц; 

13. контроль напряжения и тока лампы; 

14. защита от холостого хода; 

15. защита от короткого замыкания и перегрева лампы; 

16. контроль срока службы лампы. 
 

Выводы 
Ранее, решая задачи в области управления газоразрядными лампами высокой 

эффективности, разработчикам приходилось использовать как минимум две микросхемы для 

раздельного управления понижающим преобразователем и мостовым преобразователем. При 

этом невозможно было контролировать все режимы работы лампы и отслеживать сбои во 

время ее эксплуатации. Использование предложенной автором ИМС электронного баланса 

IRS2573D компании International Rectifier позволило совместить на одном кристалле все 

необходимые устройства, необходимые для управления HID-лампами. Макет обеспечивает 

режим поджигания лампы, ее работу на постоянной мощности, а также отслеживание кри-

тических режимов: холостого хода, короткого замыкания, перегрева и выхода лампы из строя.  

Таким образом, применение предложенной ИМС электронного баланса IRS2573D в 

несколько раз упрощает процесс разработки блока управления любыми типами HID-ламп для 

решения задач дезинфекции воздуха, воды и предметов. 
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УДК 681.3.08  

И.А. Богатчук, А.О. Гарбунов 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ПО 
МАРКЕРАМ 

 
В данной работе рассмотрены виды биомеханических сред захвата и анализа 

движений, недостатки и преимущества таких систем, предложено использование 
пассивных маркеров в виде белых линий, нанесенных на черную перчатку, разработаны: 
алгоритм процедуры распознавания маркеров, Simulink-модель тракта преобразования 
системы и соответствующее программное обеспечение его реализации. 

The types of biomechanical systems for catching and analyzing of movements, their 
disadvantages and advantages were presented. The use of passive markers in the form of 
white lines deposited on a black glove, the algorithm of recognition procedures markers, 
Simulink-model of tract of transformation of system and related software for its implementation 
are proposed. 

Ключевые слова: біомеханіка, маркер, кисть, Simulink-модель. 
Key words: biomechanics, marker, wrist, Simulink-model. 
 

Введение 
Восстановительное лечение больного с нарушением двигательных функций должно 

базироваться на объективных особенностях двигательного стереотипа и четких 

количественных критериях эффективности терапии. Отражением этого требования 

доказательной медицины является применение биомеханических систем захвата и анализа 

движений в неврологической практике. В настоящее время для этих целей используются 

контактные и бесконтактные (оптические) инструментальные системы контроля локомоций (от 

лат. locus – место и motio – движение), т.е. движений человека, обеспечивающих активное 

перемещение в пространстве. 

Существующие контактные системы используют для этих целей двух- или 

трехкомпонентные цифровые электрогониометры, позволяющие производить регистрацию 

движений с высокой точностью. Однако сложность конструкции таких систем требует 

обслуживания их квалифицированными специалистами и исключает возможность применения в 

постстационарной реабилитации. 

Бесконтактные системы основаны на компьютерном анализе видеоряда двигательного и 

эмоционального поведения человека. В настоящее время бесконтактные инструментальные 

методы контроля локомоций используются в различных областях клинической и 

экспериментальной медицины, в нейрофизиологии, психологии и спорте. Кинематические, 

динамические и электромиографические характеристики движений количественно и 

качественно оценивают базисные механизмы организации локомоций человека. При 

двигательных патологиях оптико-электронные методы контроля определяют значение 
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отклонения от нормы, позволяют внести целенаправленную коррекцию в восстановительное 

лечение двигательных расстройств, оценить нагрузку на суставной и мышечный аппарат при 

выполнении различных двигательных действий в целях предохранения от травматизма.  

Бесспорным преимуществом методов видеоанализа движений перед методами 

контактной биомеханики является отсутствие на теле пациента или спортсмена каких-либо 

датчиков и проводников, в значительной степени ограничивающих свободное поведение 

человека и искажающих его естественную двигательную активность. 

Поэтому актуальным является разработка недорогой, но информативной системы 

видеоанализа движений, которая могла бы использоваться как в клинически, так и домашних 

условиях. 

В настоящее время уже существует компьютерный комплекс «Видеоанализ движений», 

разработанный российскими специалистами. Он предназначен для оценки кинематического 

профиля ходьбы, улучшения координации движений, поддержания вертикальной позы. В ее 

основе лежит использование  световозвращающих маркеров в виде ультра ярких светодиодов, 

которые крепятся к телу испытуемого, после чего производится видеосъемка исследуемого 

движения с сохранением видеоинформации на жесткий диск компьютера. Программная 

обработка видеопоследовательности дает возможность проанализировать наглядно 

представленные угловые и линейные кинематические характеристики изучаемых движений [1]. 

К сожалению, данная система имеет ограниченные функциональные возможности, 

обусловленные измерением только параметров ходьбы, что не позволяет использовать ее для 

измерения параметров движения пальцев кисти руки человека. 

Все вышеизложенное предопределяет актуальность данной работы и диктует 

необходимость создания системы контроля параметров движения пальцев кисти по маркерам 

для использовании в стационарных, амбулаторных и домашних условиях, что и является целью 

данной работы.  

 
Распознавание маркеров на изображении 

К сожалению, современная электроника и компьютерная техника во многом отстает от 

возможностей мозга. Копируя то, что умеет делать мозг (в данном случае видеоанализ), 

приходится во многом идти на упрощения. При проведении видеоанализа суть  упрощения 

заключается в том, что вместо наблюдения за всем предметом анализируется положение 

маркеров, прикрепленных к объекту исследования. Например, если нужно проанализировать 

движение руки, то маркеры прикрепляются к плечу, локтю, запястью и в некоторых случаях к 

пальцам. Маркеры должны обладать контрастом по отношению к другим предметам, чтобы их 

легче было выденить из зрительной сцены. 

Для того, чтобы при анализе движений пальцев кисти руки не применять активные 

источники света в качестве маркеров, например, светодиоды, в работе предложено 

использовать сочетание белый маркер, черная перчатка на фоне черного рабочего стола.  

Маркеры представляют собой белые линии, нанесенные на перчатку, надеваемую на кисть руки 

пациента. Очевидно, что для определения угловых и скоростных параметров локомоций при 
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движении пальцев типа «веер» достаточно иметь маркерные точки на кончиках пальцев. 

Однако, при анализе движений пальцев в вертикальной плоскости (сжатие руки в кулак) 

маркеры, расположенные на кончиках пальцев будут скрываться перчаткой. С целью 

унификации перчатки для обоих видов анализа автором совместно с медицинским 

соисполнителем работы Горбуновым О. А. предложено использование линий в качестве 

маркеров, как показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Перчатка с нанесенными маркерами 

 
Система контроля параметров движения пальцев кисти по маркерам состоит из 

подсистемы ввода информации – телевизионной камеры, подсистемы распознавания 

маркеров, анализа и вывода результатов, реализованной в виде портативного компьютера – 

ноутбука. Перчатка в данном случае представляет собой интерфейс взаимодействия между 

рукой и телевизионной камерой.  

 

Разработка алгоритма процедуры распознавания маркеров и Simulink-модели тракта 
преобразования системы 

Для моделирования процедуры распознавания и анализа маркеров автором 

используется программный инструмент Simulink, входящий в состав пакета инженерных и 

научных вычислений MATLAB. Его достоинство заключается в том, что все вычислительные 

операции выполняются над векторами или наборами векторов, а это в свою очередь 

обеспечивает высокую скорость векторных вычислений, что особенно важно при работе с 

матрицами. 

Автором предложен алгоритм обработки изображения, который включает следующие 

процедуры: 

1. Переход от полноцветного к полутоновому изображению, что позволяет упростить 

объем обрабатываемого материала без потери информативной составляющей. 
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2.  Бинаризация изображения – следующий этап упрощения изображения, который 

состоит в представлении изображения только в двух тонах – белом и черном. 

3. Медианная фильтрация – обеспечивает подавления случайных импульсных шумов и 

сглаживания границ маркеров бинарного изображения. 

4. Построение остова изображения – представляет собой один из возможных путей 

сокращения объектов двоичного изображения для получения множества тонких линий, которое 

несет важную информацию о формах исходного объекта. Процедуры построения остова и 

утончения часто генерируют излишние короткие отростки, которые иногда называют 

паразитическими компонентами (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Остов изображения с паразитическими отростками  

(выделены кругами с увеличением ) 

 

5. Процедура удаления паразитических отростков остова, которая называется 

усечением [2] (рис. 3а). 

6. Выделение крайних точек маркеров для последующего анализа и определения 

значений угловых и линейных параметров (рис. 3б). 

Simulink-модель тракта преобразования системы контроля параметров движений пальцев 

кисти имеет вид, представленный на рис. 4. 

Входные данные для используемой модели хранятся на жестком диске в виде 

записанного ранее видео-файла. Все преобразования написаны на языке MATLAB и хранятся в 

виде m-функций, подключенных к модели, как показано на рис. 4. Для большей наглядности на 

дисплей ноутбука выводится промежуточное изображение – окончательный остов после 

усечения паразитических отростков (рис. 3а).  
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   а)      б) 
Рис. 3. а) Остов после выполнения операции усечения; б) Окончательное представление маркеров 

перед последующим анализом  и определением параметров движений (белые точки были 
увеличены для улучшения видимости) 

 

 
Рис. 4. Simulink-модель тракта преобразования системы 

 

Предварительная экспериментальная апробация 
Вышеизложенные алгоритм и Simulink-модель легли в основу реализации макета 

компьютерной системы контроля параметров движения пальцев кисти в виде разработанного 

программного обеспечения. Эксперимент показал работоспособность предложенного 

алгоритма и корректность используемой модели, а также то, что применение стандартной 

портативной web-камеры с частотой кадров 30 fps и разрешением 0.3 Mpx является 

приемлемым лишь для определения угловых параметров движения пальцев кисти, но 

недостаточно для определения скоростных параметров. 

Предварительная экспериментальная апробация также показала, что для повышения 

точности измерений параметров движения необходимо усовершенствование существующей 

формы и расположения маркеров на перчатке. Это, а также определение динамических 

характеристик движения пальцев кисти является предметом ближайших исследований.  

 
Выводы 

1. Приведен анализ существующих подходов, используемых для определения угловых и 

линейных кинематических характеристик движений, который показал необходимость создания 
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системы контроля параметров движения пальцев кисти руки пациента по маркерам для 

применения в стационарных, амбулаторных и домашних условиях. 

2. Для наблюдения за движениями пальцев кистей рук пациента предложено 

использовать маркерные точки в виде белых линий, размещенных на черной перчатке (надетой 

на кисть) на фоне черного рабочего стола. 

3. Разработан алгоритм процедуры распознавания маркеров и Sumulink-модель тракта 

преобразования компьютерной системы, включающие в себя следующие этапы:  

1) переход от полноцветного к полутоновому изображению; 

2) бинаризация изображения; 

3) медианная фильтрация; 

4) построение остова изображения; 

5) удаление паразитических отростков остова; 

6) выделение крайних точек маркеров. 
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УДК 621.317.7 

В.В. Бондарчук  

 
ВИКОРИСТАННЯ DSP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ СИГНАЛІВ  

ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 
 

В статті розглянуто методи реєстрації сигналів отоакустичної емісії (ОАЕ), та 
проведено аналіз узагальненої структури сучасних засобів їх реалізації. Запропоновано 
структуру та алгоритм роботи системи на основі DSP-процесора, оптимізованого для 
обробки звуку, а також обґрунтовано переваги його використання. 

The article describes methods of otoacoustic emissions (OAE) tests. Describes and 
analyzes general structure of modern systems of OAE testing. Also, is proposed a structural 
scheme of system and algorithm, based on DSP-processor, optimized for sound processing. 
Described it's advantages. 

Ключові слова: отоакустична емісія, цифровий сигнальний процесор, система 

реєстрації ОАЕ. 
Key words: otoacoustic emission, digital signal processor, OAE testing system.  

 
Вступ 

В Україні проблема раннього діагностування втрати слуху стає все актуальнішою і 

потребує якомога швидшого вирішення. Виявлення порушень слуху за допомогою сучасних 

діагностичних методів та правильна оцінка потенційних можливостей слухової системи людини 

на ранньому етапі, встановлення правильного діагнозу і оцінки стану  її слухової функції 

збільшують шанс на успіх наступних заходів щодо реабілітації слуху, а потім і успішного процесу 

життєдіяльності.  

Одним із найбільш ефективним безболісним і точним методом для об’єктивних 

досліджень слуху у дорослого та дитячого контингенту обстежуваних наразі є метод реєстрації 

отоакустичної емісії (ОАЕ) [1].  

На жаль, більшість обладнання для реєстрації ОАЕ є громіздкою та потребує для 

застосування стаціонарного персонального комп'ютера (ПК), виготовляється лише за кордоном, 

а також має високу вартість (від 5-10 тис. доларів),  що робить їх практично недоступними для 

вітчизняних закладів охорони здоров’я. 

Все вище наведене визначає актуальність роботи та вимагає детального аналізу існуючих 

технічних рішень побудови портативних систем реєстрації ОАЕ та створення недорогої та 

доступної вітчизняної експрес-системи діагностування для проведення слухового скринінгу як у 

дорослих, так і у дітей.  

 

Аналіз методу реєстрації ОАЕ 
Даний метод є відносно новою процедурою визначення втрат слуху. Завитка вуха генерує 

ехо-сигнал низької інтенсивності у відповідь на звукові стимули у нормально чуючої людини  [2]. 
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Існує два різновиди ОАЕ: спонтанна і викликана. Викликана ОАЕ, в свою розділяється, в 

залежності від наявності та типу стимуляції, що використовуються при реєстрації, на: 

- стимул-частотну ОАЕ; 

- затриману ОАЕ (ЗОАЕ), що реєструється після короткого акустичного стимулу; 

- ОАЕ на частоті продукту спотворення. 

В зв'язку із складністю реалізації систем реєстрації спонтанної ОАЕ через відмінність 

характеристик досліджуваних сигналів у різних людей, переважно використовують викликану 

ОАЕ. Застосування стимул-частотної ОАЕ також не здобуло широкого застосування через 

складнощі виявлення ехо-сигналу ОАЕ на фоні стимулу. 

Реалізація методу ЗОАЕ дозволяє отримати "відповідь" внутрішнього вуха на короткі 

звукові подразнення. 

І, нарешті, сигнал ОАЕ на частоті продукту спотворення fDp, який реєструється при 

одночасній подачі у вушний канал обстежуваного двох тональних стимулів з частотами f1,f2. При 

цьому структурами завитки внутрішнього вуха генерується ехо-сигнал на частоті (2f1-f2). Його 

інтенсивність залежить як від інтенсивності зовнішніх тональних стимулів, так і від 

співвідношення їх частот f1/f2. На рис.1 наведено приклад спектра сигналу звукового тиску 

всередині зовнішнього слухового проходу нормально чуючого обстежуваного, де явно 

виділяються складові f1, f2 зовнішніх стимулюючих тонів та зумовлена сигналом емісії структур 

завитки складова на частоті (2f1-f2) продукту спотворення.  

 

 
Рис. 1. Приклад спектру сигналу нормально чуючого обстежуваного [2] 

 

Узагальнена структура сучасних систем реєстрації ОАЕ зображена на рис. 2.  
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Рис. 2. Узагальнена структурна схема реєстрації ОАЕ [3] 

 

В системі використовується акустичний зонд, в корпусі якого розміщені спеціальний 

чутливий мікрофон та динаміки. Генератор стимулів формує тональні посилки, що надходять на 

динаміки акустичного зонду. В свою чергу, після перетворення мікрофоном акустичного тиску 

зовнішнього слухового проходу у напругу, вихідний сигнал мікрофона після попереднього 

підсилення фільтрується, після чого вимірюється і аналізується персональним комп'ютером. 

Отримані результати вимірювань комп'ютер може відобразити графічно на дисплеї, 

роздрукувати, або зберегти в пам’яті.  

Використання  в системі ПК має свої переваги, як то можливість налаштування параметрів 

стимулів та режимів обстеження, тощо але, разом з цим, такі системи мають ряд недоліків. 

Зокрема, вони є стаціонарними (неможливе функціонування без використання ПК), вимагають 

додаткової кваліфікації обслуговуючого персоналу та досвіду користування ПК, а також мають 

велике споживання електроенергії, і як зазначалось вище, високу вартість. Останнє характерне і 

для наявних на ринку України окремих моделей портативних засобів реєстрації ОАЕ 

закордонного виробництва типу AccuScreen та Otoread. 

Автором запропоновано структуру побудови портативної системи реєстрації викликаної 

ОАЕ на базі DSP-процесора (рис.3), на якого покладені функції керування роботою системи, 

генератора акустичних стимулів, цифрового фільтра та аналізатора ехо-сигналів. 
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Рис. 3. Структура портативної системи реєстрації викликаної ОАЕ  

на базі DSP-процесора 

 
За участю програмного генератора тональні стимули на фіксованих частотах із ряду від 

400 Гц до 5000 Гц та із встановленою інтенсивністю (від 30 дБ до 80 дБ рівня звукового тиску) 

[2] відтворюються обома динаміками акустичного зонду одночасно.  

Отриманий ехо-сигнал після попереднього підсилення проходить через антиелайзинговий 

фільтр (АЕФ), після чого вимірюється і піддається цифровій фільтрації. Процедура цифрової НЧ 

та ВЧ фільтрації доповнюється також цифровою фільтрацією стимулів f1 та f2, наявних у 

вхідному сигналі. Після чого DSP-процесор виконує спектральний аналіз сигналу, синхронне 

накопичення та виводить результат тестування на екрані блоку відображення.  

Таким чином, запропоновані удосконалення системи забезпечать підвищення 

завадостійкості системи шляхом реалізації процедури цифрової фільтрації як верхніх (вище, 

наприклад, 12 кГц), так і нижніх (нижче, наприклад, 400 Гц) частот вхідного ехо-сигналу, а також 

спектральних складових, зумовлених стимулами з відомими значеннями частот f1, f2 при 

реєстрації сигналу ОАЕ на частоті продукту спотворення fDP.  

Перед початком кожного обстеження оператор має змогу встановити за допомогою 

клавіатури параметри стимулів (частота, інтенсивність) і частоти зрізу цифрового фільтру 

системи, що дозволяє потенційно забезпечити реєстрацію сигналу ОАЕ на частоті продукту 

спотворення FDp-2f1-f2(f1<f2) в декілька сотень Гц. 

На Рис.4 наведено розроблену блок-схема алгоритму роботи програми DSP-процесора 

системи, що реалізує описану вище процедуру.  
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Рис. 4. Алгоритм роботи DSP-процесора 

 
В якості обчислювального компоненту в даному технічному рішенні обґрунтовано 

застосування аудіо DSP-процесора TMS320VC5505. Це зумовлено, насамперед, можливостями 

гнучкого керування потужністю енергоспоживання даної архітектури. Значне спрощення 

реалізації алгоритму  фільтрації та визначення спектру досягається завдяки високоефективному 

центральному процесорному пристрою (ЦПП) C55x, власній структурі шин та двом блокам MAC. 

Кожен з них може виконати за один цикл операцію множення 17х17 біт разом з 32-бітним 

додаванням. Головний 40-бітовий арифметико-логічний пристрій (АЛП) доповнено ще одним 16-

розрядним. Крім того, TMS320VC5505 інтегрує в собі апаратний прискорювач швидкого 
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перетворення Фур’є, напряму підключений до ЦПП. Даний прискорювач підтримує 8…1024-

точкові алгоритми ШПФ з дійсними і комплексними числами.  

Реалізація операції синхронного накопичення досягається за рахунок чотирьох 

контролерів прямого доступу до пам'яті та оснащення DSP-процесора інтерфейсом зовнішньої 

пам'яті (EMIF). Окрім того, вартість такого процесора не перевищує 10$. 

 

Висновки 
На основі проведеного аналізу методу реєстрації сигналів ОАЕ обґрунтовано 

застосування його різновиду  на частоті продукту спотворення. Розроблено структуру побудови 

та алгоритм роботи портативного засобу його реалізації на основі аудіо DSP-процесора, в якості 

якого запропоновано та обґрунтовано використання TMS320VC5505. Це дозволить створити 

передумови для проведення доступного для вітчизняних медичних закладів слухового скринінгу 

дитячого і дорослого контингенту обстежуваних країни та діагностувати захворювання їх органу 

слуху на ранній стадії. 
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УДК 621.317.785.5 

Д.В. Гафуров, П.Г. Мережаный 

 

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
 

В данной работе представлено устройство для осуществления 
автоматизированного контроля потребления электроэнергии и управления 
энергопотреблением. Устройство создано на основе микроконтроллерных систем, имеет 
различные интерфейсы (в том числе и беспроводные) для связи с другими 
устройствами, и соответственно, может быть интегрировано в крупномасштабные 
автоматизированные системы учета электроэнергии. 

In this paper the device for realization of the automated energy consumption and 
management of power consumption is presented. The device is made on a base of 
microcontroller system. It has various interfaces (including wireless) for communication with 
other devices, and accordingly can be integrated into the large-scale automated energy 
consumption management systems. 

Ключевые слова: электросчетчик, активная мощность, связь по питающим проводам 

(PLC), ZigBee. 

Key words: energy meter, active power, Power Line Communication (PLC), ZigBee. 
 

Введение 
Потери электроэнергии характерны для электрических сетей всех уровней напряжения, 

любой формы собственности и принадлежности. Но чаще всего факты неучтенного 

электропотребления выявляются в жилых домах. 

Это происходит из-за того, что в современных энергосистемах потребление 

электроэнергии измеряется далеко не во всех точках, в которых это следовало бы делать. В 

результате многие важные величины оказываются недоучтенными. Последствия такого 

недоучета вытекают в миллиарды потерянных кВт/ч и многомиллионные убытки энергосетевых 

компаний [1]. 

Решением проблемы может стать использование системы удаленного учета и 

управления энергопотреблением. Благодаря своим техническим особенностям системы 

удаленного учета и управления энергопотреблением позволяет не только установить общий 

объем отпущенной электроэнергии, но и контролировать ее потребление абонентами. 

При создании современной цифровой техники следует учитывать такие параметры, как 

стоимость, простота в использовании, гибкость при интеграции в различные технологии. Исходя 

из этих требований, при создании системы учета электроэнергии имеет смысл использовать 

микроконтроллеры общего назначения, и необходимые сопутствующие компоненты. 

Благодаря использованию микроконтроллера, устройство может следить за множеством 

параметров, которые необходимо контролировать. Благодаря широкому набору периферийных 

устройств (в частности аппаратно-реализованных интерфейсов связи UART, SPI, I2C и др.), 
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встречающихся в современных микроконтроллерах, не составляет труда организовать 

коммуникацию между устройствами учета и центральным управляющим компьютером. Кроме 

того, использование перепрограммируемого микроконтроллера позволяет производить 

обновление встроенного программного обеспечения, и, следовательно, добавление новой 

функциональности или улучшение существующей. 

 

Автоматизированные системы учета 
Одним из самых важных компонентов рынка электроэнергии является его 

инструментальное обеспечение, которое представляет собой совокупность систем, приборов, 

устройств, каналов связи, алгоритмов и т. п. для контроля и управления параметрами 

энергопотребления. Базой формирования и развития инструментального обеспечения 

являются автоматизированные системы контроля и учета потребления электроэнергии. 

На данное время существуют разнообразные системы автоматизированного учета 

электроэнергии, обладающие различными функциональными возможностями по контролю, 

учету и управлению энергопотреблением, осуществляющие коммуникацию по различным 

протоколам связи.  

Надежная и эффективная автоматизированная система базируется на 

многофункциональных цифровых счетчиках электроэнергии, имеющих какой-либо интерфейс 

для связи с внешними приборами для осуществления учета и контроля. Используемый в 

системе многофункциональный цифровой счетчик может так же иметь исполнительные 

устройства, позволяющие ограничить потребление электроэнергии при превышении 

разрешенной мощности, или по команде с устройства контроля. 

Система автоматизированного учета энергопотребления предназначена для 

энергоснабжающих организаций и потребителей энергоресурсов, которые ставят задачу 

автоматизации сбора и передачи данных для повышения эффективности считывания и анализа 

информации об энергопотреблении. Применение системы снижает эксплуатационные затраты 

при повышении уровня обслуживания абонентов. 

Для измерения активной энергии в цепях переменного тока (с частотой 50 Гц) служат 

одно- и трехфазные приборы. Они различаются по типу счетного механизма, по типу корпуса и 

установки. Механические приборы вытесняются электронными счетчиками, которые позволяют 

автоматически снимать показания, имеют многотарифный режим, погрешность учета 

минимальна, функциональны, удобны в установке и эксплуатации. 

Электронный счетчик представляет собой преобразователь аналогового сигнала в 

частоту следования импульсов, подсчёт которых дает количество потребляемой энергии. 

Главным преимуществом электронных счётчиков по сравнению с индукционными, 

является отсутствие вращающихся элементов. Кроме того, они обеспечивают более широкий 

интервал входных напряжений, позволяют легко организовать многотарифные системы учёта, 

имеют режим ретроспективы – т.е. позволяют посмотреть количество потреблённой энергии за 

определённый период – как правило, помесячно; измеряют потребляемую мощность, легко 
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вписываются в конфигурацию систем АСКУЭ и обладают ещё многими дополнительными 

сервисными функциями. 

Разнообразие этих функций заключается в программном обеспечении микроконтроллера, 

который является непременным атрибутом современного электронного счётчика 

электроэнергии. 

Конструктивно электросчётчик счетчик состоит из корпуса с клеммной колодкой, 

измерительного трансформатора тока и печатной платы, на которой установлены все 

электронные компоненты. 

Основными компонентами современного электронного счётчика являются: 

трансформатор тока, дисплей ЖКИ, источник питания электронной схемы, микроконтроллер, 

часы реального времени, телеметрический выход, супервизор, органы управления, оптический 

порт (опционально) [2]. 

Структурная схема общепринятой системы удаленного учета энергопотребления 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы учета энергопотребления 

 

Телеметрический выход служит для подключения к системе АСКУЭ или непосредственно 

к компьютеру (как правило, через преобразователь интерфейса RS485/RS232). Оптический 

порт, который есть не во всех электросчётчиках, позволяет снимать информацию 

непосредственно с электросчётчика и в некоторых случаях служит для их программирования 

(параметризации). 

В электронном счетчике выполнение практически  всех функций возложено на 

микроконтроллер. Он является преобразователем АЦП (преобразует входной сигнал с 

трансформатора тока в цифровой вид, производит его математическую обработку и выдаёт 

результат на цифровой дисплей). Микроконтроллер также принимает команды от органов 

управления и управляет интерфейсными выходами. 

Довольно часто в электросчётчик вводят функцию ограничения мощности. В этом случае, 

при превышении потребляемой мощности, электросчётчик отключает потребителя от сети. Для 

управления подачей напряжения, внутрь электросчётчика устанавливают контактор на 

соответствующий ток. Так же отключение возможно, если потребитель превысил отведённый 

ему лимит электроэнергии или же закончилась предоплата за электроэнергию. 

Для организации системы удаленного учета электроэнергии необходимо: 

 В точках учёта энергии установить высокоточные средства учёта – электронные 

счётчики. 
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 При необходимости (большом количестве точек учета) цифровые сигналы передать в 

так называемые «сумматоры», снабженные памятью. 

 Создать систему связи (для этого в существующих устройствах используют передачу 

данных через бытовую электросеть (технология PLC, Power line communication), или GSM-

канал), обеспечивающую дальнейшую передачу информации [3]. 

Недостатками технологи PLC является то, что при передаче сигналов по бытовой 

электросети могут возникать большие затухания в передающей функции на определенных 

частотах, что может привести к потере данных. В технологии PowerLine предусмотрен 

специальный метод решения этой проблемы — динамическое включение и выключение 

передачи сигнала (dynamically turning off and on data-carrying signals). Суть данного метода 

заключается в том, что устройство осуществляет постоянный мониторинг канала передачи с 

целью выявления участка спектра с превышением определенного порогового значения 

затухания. В случае обнаружения данного факта, использование этих частот на время 

прекращается до восстановления нормального значения затухания. 

Существует также проблема возникновения импульсных помех (до 1 микросекунды), 

источниками которых могут быть галогенные лампы, а также включение и выключение мощных 

бытовых электроприборов, оборудованных электрическими двигателями [4]. 

Недостатками использования GSM-канала для передачи данных от точек учета к центру 

обработки является необходимость дополнительной оплаты услуг передачи GSM-траффика, и, 

следовательно «привязанность» к GSM-оператору. Кроме того, в местности, где необходимо 

использовать систему удаленного учета электроэнергии может отсутствовать, или быть 

нестабильным GSM-покрытие, что вызывает необходимость использовать дополнительные 

антенны и усилители GSM-сигнала. 

Разрабатываемое устройство представляет собой счетчик электроэнергии с импульсным 

выходом, выводом информации на встроенный ЖК-дисплей, и возможностью передачи 

показаний и удаленного управления счетчиком по радиоканалу по протоколу ZigBee. Стандарт 

ZigBee нацелен на приложения, которым требуется невысокая потребляемая мощность и 

большая безопасность при меньших скоростях передачи и объемах передаваемых данных. 

Согласно стандартам [5] радиомодули ZigBee имеют следующие характеристики: 

1. Несущая частота: 2,4ГГц. 

2. Полное соответствие стандарту IEEE 802.15.4: спецификация ZigBee. 

3. Радиус действия в сети ZigBee: 

• в помещении: 10 – 20 м; 

• на открытой местности: 30 – 100 м (при мощности модуля 1 мВт) или до 1200 м (при 

мощности модуля 7,5 мВт). 

4. Скорость передачи данных в сети ZigBee: до 215 bps. 

Использование стандарта передачи 802.15 имеет следующие преимущества: 

1. Применение технологии ZigBee, которая является единственным глобальным 

стандартом беспроводной связи, стимулирующим развитие легко развертываемых недорогих 

сетей малой мощности для мониторинга и контроля. 
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2. Применение технологии на территории Украины возможно без оформления лицензий 

на частоту 2,4 ГГц. 

3. Открытый протокол ZigBee, основанный на стандарте IEEE 802.15.4 для беспроводных 

частных сетей, обеспечивает функциональность сегодня и простоту инсталляции в будущем. 

Беспроводное решение с использованием технологии ZB направлено на существенное 

сокращение расходов конечного пользователя на развертывание системы, времени монтажа 

системы, работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматизированной системы. 

 
Выводы 

Цифровой счетчик электроэнергии является удобным, точным, современным прибором для 

учета потребляемой электроэнергии и управления энергопотреблением. Благодаря 

использованию перепрограммируемого микроконтроллера, как основной части электросчетчика, 

имеется возможность обновления встроенного программного обеспечения и добавление новых 

функций. 

В устройстве используется современный стандарт беспроводной передачи данных ZigBee, 

который позволяет легко организовать беспроводную систему учета электроэнергии с большим 

количеством абонентских точек. 
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УДК 621.3  

В.П. Дрозд 

 

ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ КРИВИХ РІВНИХ ГУЧНОСТЕЙ  
 

У статті представлено поліноміальну модель залежності рівня звукового тиску від 
частоти та гучності. В дослідженні було використано метод регресійного аналізу 
багатофакторних систем. Отримана модель може бути використана для програмування 
мікроконтролерів у складі шумомірів, апаратури діагностики і корекції слуху, тон-
компенсаційних регуляторів гучності тощо.  

This paper presents the polynomial model of sound pressure level depending on the 
frequency and volume. The research used regression analysis of multi-systems. The resulting 
model can be used to program the microcontroller within the Noise measure instruments, 
hardware diagnosis and correction of hearing, tone-compensated audio volume controllers. 

Ключові слова: поліноміальна модель, гучність звуку, регресійний аналіз, 

мікроконтролер. 
Key words: the polynomial model, sound volume, regression analysis, microcontroller. 

 
Вступ 

Гучність звуку – це одне з тих понять, які ми вживаємо щодня, не замислюючись при 

цьому над тим, який фізичний зміст воно має. Гучність – суб’єктивна оцінка рівня звукового 

сигналу, яка дозволяє слуховій системі розташовувати звуки за певною шкалою від звуків 

низької інтенсивності до звуків великої інтенсивності. Гучність головним чином залежить від 

звукового тиску, амплітуди і частоти звукових коливань. Також на гучність звуку впливають його 

спектральний склад, локалізація в просторі, тембр, тривалість впливу звукових коливань та інші 

фактори [1]. 

Людське вухо являється досконалим інструментом, створеним природою, з величезним 

динамічним сприйняттям інтенсивності звуку (приблизно дорівнює числу 1221* 10 ), оскільки 

мінімальний звуковий тиск, який сприймається відкритим вухом на порозі чутності в вільному 

звуковому полі, становить приблизно 0,000013 Па, а максимальний (при больовому порозі) 

приблизно 60 Па [2]. Сприйняття звуку людським вухом є складним процесом. Людське вухо 

неоднаково реагує на звуки з різними частотами. Тобто, рівень однакової гучності звукових 

сигналів в фонах на різних частотах не відповідає рівню звукового тиску в децибелах і 

співпадають лиш на частоті 1000 Гц. Цей факт підтверджується кривими Флетчера-Менсона, 

або кривими рівної гучності звуку (РГЗ) поданими на рис. 1.  
В міжнародній системі стандартів криві Флетчера-Менсона задані таблично [3], що не дає 

змогу представити їх з довільною дискретизацією, яка необхідна для якісного вирішення задач 

корекції сигналу. Оскільки основу елементної бази сучасних електронно-обчислювальних 

засобів складають програмно керовані мікросхеми, здатні реалізовувати практично будь-яку 
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форму передавальних характеристик, актуальною задачею є представлення цих кривих 

аналітичною залежністю.  

Метою роботи є модель передаточної характеристики рівня звукового тиску для 

програмно керованих фільтрів. Для досягнення мети використано метод регресійного аналізу. 

 

Метод дослідження 
Зручним інструментом дослідження багатофакторних технічних систем є регресійний 

аналіз. Його особливістю є те, що стан технічної системи описують функцією багатьох 

аргументів, які змінюються одночасно. Числове значення функції – параметр оптимізації Y, що 

залежить від факторів ix ,  i = 1, 2 …. m, де m – номер фактора. Множина можливих сполучень 

факторів і їхніх значень визначає множину станів технічної системи. Функціональний зв’язок 

параметру Y з факторами xi  моделюють поліномом (рівнянням регресії):  

 
0 1 1 2 2 12 1 2 13 1 3

2 2 2
1, 1 1 1 2

... ...

... ... ...
n n

n n n n n k n k m n

Y b b x b x b x b x x b x x

b x x b x b x b x    

        

      
 (1) 

де x1, x2, x3, .., xn – фактори; b0, b1, … bm … – коефіцієнти регресії. 

Коефіцієнти регресії bi визначають, виходячи з критерію мінімізації суми квадратів різниць 

між експериментально встановленими значеннями параметра yj і модельним значенням 

параметра yjmod у всіх експериментальних точках j = 1, 2, 3 ... N, де N – кількість дослідів. 

Необхідною умовою існування мінімуму є рівність: 
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j j
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   (2) 

Вона визначає наявність екстремуму функції похибки апроксимації:  
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i j j
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   (3) 

 Оскільки верхньої межі функція ( )ib  не має (похибка може бути як завгодно великою), 

умова ( ) 0ib   є достатньою умовою існування мінімуму. Рівність нулю частинних похідних (3) 
визначає систему n рівнянь з n невідомими, якими є коефіцієнти bi рівняння регресії (1).  

У матричному вигляді утворену систему записують рівнянням 
 

 ( )T TX X B X Y  (4) 

де X – матриця умов; B – матриця коефіцієнтів; Y – матриця результатів. 

З останнього рівняння очевидно, що коефіцієнти bi визначаються як  
 

 1( ) ( )T TB X X X Y  (5) 

де 1( )TX X  – обернена матриця ( )TX X .  



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           32   

Оцінка адекватності моделі визначається за допомогою критерію Фішера. Дисперсію 

моделювання оцінюють за формулою: 

 

2

2 1
( )

N

ii
i

y

y y

N d






 



  (6) 

де N - кількість дослідів; d – кількість значущих коефіцієнтів моделі; k – кратність дублювання 

дослідів. 

 

Результати роботи 
Дані для побудови кривих РГЗ отримані на основі репрезентативної вибірки обстежень 

людей зі здоровим слуховим апаратом. Графіки кривих РГЗ є нормативними і затверджені 

відповідними стандартами [3]. На рис.1 подано сімейство кривих, що показує відмінність рівнів 

інтенсивності звуку для чистих тонів, які здаються однаково гучними.  

 

 
Рис. 1. Криві рівних гучностей 

Фізіологічні особливості, вроджені чи набуті патології слухового апарату впливають на те, 

як людина сприймає акустичний сигнал одного рівня на різних частотах. Інколи це сприйняття 

суттєво відрізняється від природнього. В лікуванні вад слуху необхідні спеціальні апаратні 

засоби, за допомогою яких корегують передавальну характеристику залежності рівня звукового 

сигналу від частоти. Нерівномірну чутливість людського вуха до звуків різних частот усувають, 

застосовуючи електронні частотні фільтри. Їх передавальні характеристики наближені до кривих 

РГЗ. 

Для проведення обчислювального експерименту використано криві Флетчера-Менсона, за 

допомогою яких були сформовані матриця умов експерименту Х розмірністю 203 х 14 та 

матриця станів Y розмірністю 203 х 1. Модель передаточної характеристики рівня звукового 

тиску P[дБ] від частоти f[Гц] та гучності звуку g[фон] представлено поліномом виду: 
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  (7) 

де f – частота звукового коливання; g – гучність звуку; P - рівень звукового тиску. 

На рис. 2 подано сімейство характеристик залежності рівня звукового тиску від частоти і 

гучності звуку, отримане на снові (7).  

 
Рис. 3. Криві РГЗ побудовані за формулою (7) 

На рис. 3 представлена поверхня функції ),( gfP  за формулою (7). 
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Рис. 3. Поверхня станів моделюючої функції 

Середньоквадратичне відхилення значень моделюючої функції 2,68мод   дБ. 

Статистичний аналіз за критерієм Фішера ( таблмод FF  69,336,2 ) підтвердив адекватність 
отриманої моделі експериментальним даним. 
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Висновки 

У роботі встановлено поліноміальну модель кривих РГЗ для програмно керованих 

фільтрів у складі підсилювачів звуку. Це відкриває можливість більш точної адаптації приладів 

контролю звукового сигналу до індивідуальних потреб споживача. 

Тому, результат моделювання може бути використаний для побудови різноманітних 

фільтрів і підсилювачів звуку, що враховують усереднене АЧХ людського вуха. Це може знайти 

застосування у складі систем корекції слуху, діагностичній та лікувальній апаратурі, 

синтезаторах звуку, тон-компенсаційних підсилювачах тощо. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на оптимізацію отриманої залежності і 

вивченню впливу інших суттєвих факторів, що визначають стан системи. 
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УДК 621.38 

Т.Л. Захарченко 

 

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ АВИАТРЕНАЖЕРОВ 
 

В статье рассмотрены различные типы авиационных тренажеров, их особенности 
строения, также приведены требования к реалистичности тренажеров согласно 
международному стандарту JAR STD-1A. Значительное внимание уделено комплексным 
тренажерам, которые на сегодняшний день есть наиболее передовыми и 
требовательными к технологиям. Также предложено два подхода к построению 
электронной инструментальной части таких тренажеров. 

In this paper types of different flight simulators are represented, main features of their 
structure and requirements to realism according to JAR STD-1A standard are reviewed. Great 
attention paid to full flight simulators, which are currently the most advanced and demanding 
to technologies. Also two approaches to construction of electronic instrumental part of flight 
simulators are purposed. 

Ключевые слова: авиатренажер, симуляция, комплексный тренажер, авионика. 
Key words: flight simulator, simulation, full flight simulator, avionics. 
 

Введение 
Симуляция – технология, которая используется в системах человек-машина для обучения, 

оценки производительности и исследований. Практическое задание симуляции полетов – 

создание динамического имитирования поведения воздушного судна. Это закрытая и 

высокоспециализированная отрасль, объединяющая несколько технических дисциплин для 

высокоточной имитации полета. К таковым дисциплинам относятся: компьютерная графика, 

разработка как аппаратного, так и программного обеспечения, системы человек-машина и 

моделирование математических систем. Особое внимание необходимо уделить комплексным 

тренажерам, которые являются наиболее совершенными и технологически развитыми 

средствами симуляции, а также подходам к их конструированию. 

 

Классификация авиационных тренажеров 
Тренажеры на базе ПК. Компьютер используется как дешевое и мощное средство для 

инструментального обучения (обучения взаимодействию с системами управления и навигации 

воздушного судна). 

Инструментальные тренажеры эффективны при подготовке пилотов малых воздушных 

судов. В этом случае пилот получает важные навыки навигации и полета в сложных погодных 

условиях, так как тренажер состоит только из оборудования, которое находится на борту 

реального самолета. 

Тренажеры, которые могут графически отображать обстановку за бортом, но при этом не 

могут двигаться, называются неподвижными. Они похожи на инструментальные тренажеры, но 
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обычно имеют большие возможности управления и функциональность. Неподвижные 

тренажеры широко используются благодаря их размеру и дешевизне по сравнению с 

комплексными тренажерами. 

Комплексные тренажеры (рис. 1) имеют подвижные платформы (подсистемы движения), 

благодаря которым можно получить физическое ощущение полета обычно привязаны к 

конкретной модели воздушного судна и имеют высокую функциональность. Кабина тренажера 

повторяет кабину воздушного судна начиная с кресел пилотов, заканчивая многочисленными 

органами управления [1].  

 

 

Рис. 1. Комплексный тренажер. 
 

Объеденные администрации авиации (JAA), которые являются подструктурой 

Международной организации гражданской авиации (ICAO) выпустили стандарт JAR-STD 1A[2], 

который оговаривает требования к комплексным авиатренажерам. Согласно этому стандарту 

существует четыре категории авиатренажеров от A(простейшего) до D(сложнейшего). 

Для того, чтобы соответствовать категории А, тренажер должен иметь полномасштабную 

копию кабины, места инструктора и контролера, усилия прикладываемые к органам управления 

тренажера должны быть идентичными к оригиналам в таких же летных условиях. Необходимо 

наличие базовых графических, звуковых подсистем, подсистемы движения. Каждый пилот 

должен иметь обзор 45º по вертикали и 30º по горизонтали, допускается использование только 

ночных сцен. Время отклика тренажера на ввод пилота не должно превышать времени отклика 

оригинального самолета более чем на 300 мс.  

В тренажерах категории B дополнительно должна присутствовать имитация 
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поверхностного эффекта (ground effect). Все характеристики управления воздушным судном 

должны быть унаследованы с контрольного полета оригинала.  

Для категории C графическая подсистема должна поддерживать дневные, ночные, 

сумеречные сцены, каждый пилот должен иметь обзор 180º по горизонтали и 40º по вертикали. 

Подсистема движения должна иметь шесть степеней свободы. Время отклика тренажера на 

ввод пилота не более чем на 150 мс больше оригинала. Также должна быть предусмотрена 

реакция тренажера на ветер. 

Для категории D дополнительно должна соблюдаться полная полная синхронность звуков 

и движений тренажера. 

Далее в статье будут рассматриваться именно комплексные авиатренажеры. именно они 

представляют значительный интерес для конструкторов, исследователей и конечного 

потребителя, как наиболее совершенный продукт в отрасле. 

 

Структура комплексного тренажера 
Типичная структура авиатренажера представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Типичная структура авиа тренажера 

 

Всем тренажером в целом управляет управляющий компьютер. В качестве интерфейса 

ввода используются средства управления воздушным судном, подобные тем, которые 

используются в оригинале(кнопки, переключатели, штурвалы, рычаги, клавиатуры и т.п.). 

Индикация являет собой средства индикации, подобные оригинальным(лампочки, TFT-дисплеи, 

индикаторы на лобовом стекле и т. п.). Инструктор через операционную систему может задавать 

исходные данные для полета, корректировать погодные условия и генерировать отказы 

оборудования в процессе полета. Обычно место инструктора находится за пилотами. В 

зависимости от положения воздушного судна в пространстве, управляющий компьютер 

управляет подвижной платформой. Обычно подвижная платформа имеет шесть степеней 
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свободы и способна воспроизводить не только крен и тангаж, но и ускорения и толчки. Очень 

важно, что бы изображение было синхронно с движениями подвижной платформы иначе может 

возникнуть так называемая «тренажерная болезнь» при задержки движения платформы более 

чем на 300 мс, связанной с временем вычислений. Часто вычисления, необходимы для 

генерации графического изображения выносятся в отдельный компьютер, который генерирует 

изображение на дисплей. Частота обновления изображения должна быть не меньше 30 Гц, 

оптимальным вариантом является 50 Гц. В хороших тренажерах используются проекторы, 

экран, а так же система линз и зеркал, позволяющая имитировать бесконечный горизонт [3]. 

 

Основные подходы к конструированию электронной инструментальной части тренажера 
К электронной инструментальной части тренажера относится все электронное 

оборудование, которое в воздушном судне и должно быть перенесено в тренажер. 

Соответственно существует два подхода к конструированию электронной инструментальной 

части тренажера: приобрести оригинальное оборудование или сконструировать только копию 

его интерфейсной части, а все вычисления будет выполнять управляющий компьютер.  

Первый подход (рис. 3) затратный и не удобный за счет покупки оригинального 

оборудования и генераторов сигналов для датчиков, а так же необходимости преобразования 

аналоговых сигналов и сигналов с бортовой вычислительной сети в форму, которую может 

воспринять управляющий компьютер. 

 

 
Рис. 3. Использование оригинального оборудования 

 

Второй подход (рис. 4) тоже имеет некоторые сложности, так как все электронные 

приборы нужно проектировать, а не покупать готовыми. С другой стороны процесс 

проектирования может быть до определенной степени унифицирован, что позволит ускорить 

процесс. Так или иначе все электронные устройства на борту тренажера связаны между собой в 

одну сеть с унифицированным интерфейсом, например Ethernet, что позволяет упростить 

взаимодействие между с компьютером и вместо сложных преобразователей интерфейсов 

можно просто использовать коммутатор. 
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Рис. 4. Использование копии интерфейсной части оборудования. 

 

Выводы 
Существует множество типов авиатренажеров, начиная с простых на одном компьютере, 

заканчивая сложнейшими конструкциями на подвижной платформе, способными в полной мере 

передать чувство полета. Согласно стандарту JAR-STD 1A,  отнесенным к какой-либо категории 

может быть только тренажер с подвижной платформой. Также описаны два подхода к 

построению комплексных тренажеров: использование оригинального оборудования с 

воздушного судна, либо использование только самостоятельно разработанной интерфейсной 

части такого оборудования. Комбинирование таких подходов достаточно затруднительно, но 

иногда просто нет выхода сделать по-другому. 

 

Литература 
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В.С. Капштык 

 

РОЛЬ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭКОЛОГИИ 
 

В статье высветлена проблема выброса парниковых газов в атмосферу. 
Упомянуты Конвенция об изменении климата и Киотский протокол, которым были 
определены основные парниковые газы. Указаны роль компенсации реактивной 
мощности в защите климата. 

Article lighten the problem of greenhouse gases in the atmosphere. The Convention on 
Climate Change and the Kyoto Protocol, which identified the main greenhouse gases. Indicated 
the role of reactive power compensation in climate protection. 

Ключевые слова: реактивная мощность, компенсация, парниковый эффект. 

Key words: reactive power, compensation, the greenhouse effect. 
 

Введение 
Украина – одна из крупных стран Европы: 48 млн. человек проживают на территории 

603,7 кв. км. Народное хозяйство Украины представляет собой сложную экономическую 

структуру, отягощенную чрезмерным объёмом отраслей тяжёлой промышленности. Это, в свою 

очередь, обуславливало существование высокоразвитого комплекса по производству, 

распределению и сбыту электрической и тепловой энергии. 

В существующих условиях отрасли топливно-энергетического комплекса, имея 

негативное влияние на стабилизацию экономики Украины, сами оказались в исключительно 

тяжёлом состоянии. 

Состояние генерирующего оборудования ТЭС в настоящее время характеризуется 

высокой степенью физического и морального износа. Большая часть ТЭС была спроектирована 

и введена в эксплуатацию в 60-70-е годы. Оборудование всех электростанций не соответствует 

современным экологическим требованиям. 

Предприятия энергетики относятся к основным загрязнителям воздушного бассейна. На 

их долю приходится свыше 30% выбросов вредных веществ от общего объёма выбросов 

стационарными источниками, в том числе 59% окислов серы, 27% золы, 12% окислов азота. 

По данным Европейской Экономической Комиссии ООН общие выбросы серы Украиной 

составляют 7% всех европейских выбросов этого загрязнителя. 

13 основных украинских электростанций (Криворожская, Змиёвская, Старобешевская, 

Запорожская, Кураховская, Углегорская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, 

Приднепровская, Ладыжинская, Зуевская и Славянская) включены ею в список 100 наиболее 

крупных источников загрязнения атмосферы Европы диоксидом серы. В списке 100 крупнейших 

источников Криворожская и Бурштынская ТЭС занимают 14 и 15 места по мощности выбросов 

диоксида серы.  
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Общее снижение техногенного воздействия на атмосферный воздух до недавнего 

достигалось за счёт увеличения доли газа в топливном балансе ТЭС, а в последнее время – 

преимущественно как следствие деструктивных явлений в экономике. Доля газа в общем 

расходе органического топлива достигла 49,7%. 

 
Конвенция об изменении климата  

Рамочная конвенция по климату объединенных наций (UNFCCC) составляет основу для 

всемирных усилий по борьбе с глобальным потеплением. Она была открыта для подписания на 

Мировом Саммите в Рио в 1992 году и имела своей конечной целью "стабилизацию 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы 

опасного антропогенного [т. е. в результате деятельности человека] воздействия на 

климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для 

естественной адаптации экосистем к изменению климата, для обеспечения того, чтобы 

производство продуктов питания не ставилось под угрозу и обеспечивалось экономическое 

развитие на устойчивой основе ".  

Стороны Конвенции об изменении климата: Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Канада, Чешская Республика, Дания, Эстония, Европейское сообщество, Финляндия, 

Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 

Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

 
Киотский протокол 

Киотский протокол рамочной конвенции по климату объединенных наций поддерживает 

международные усилия по борьбе с изменением климата. Этот протокол, принятый на основе 

консенсуса на третьей сессии Конференции Сторон Конвенции в декабре 1997 года, 

предписывает (развитым) странам, перечисленным в Приложении 1, после ратификации, 

юридически обязательные цели по ограничению и сокращению выбросов на период после 

2000г. 

Развитые страны обязались сократить свои выбросы совместных 6 основных парниковых 

газов не менее чем на 5% (в период 2008-2012). Эта групповая цель будет достигаться за счет 

проведения в разной степени сокращений в отдельных странах.  

В этой связи Швейцария, большинство стран Центральной и Восточной Европы и 

Европейского Союза приведет к сокращению их выбросы на 8%, отдельным странам-членам 

ЕС будут назначены различные темпы сокращения. 

Украина обязалась добиться сокращения в 5%. 

Шесть парниковых газов из Киотского протокола: 

CO2 диоксид углерода 

CH4 метан 

N2O закись азота  
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HFCs гидрофторуглероды 

PFCs перфторуглероды 

SF6 гексафторид серы  

 
Таблица 1. Выбросы СО2 в атмосферу 

 

 

 

 

 

 

 

Защита климата путём коррекции коэффициента мощности 
Техника, которая использовалась в течение многих лет на содействие эффективному 

использованию электрической энергии является коррекцией коэффициента мощности (ККМ). 

При уменьшении электрических потерь в передающих и распределительных сетях, и, 

следовательно, сокращения выбросов CO2, эта технология уже сегодня вносит активный вклад 

в защиту глобального климата. 

Коррекция коэффициента мощности = Уменьшение потерь мощности = Уменьшение 

выбросов CO2 = Активная защита климата. 

 
Откуда берётся реактивная энергия 

Большое количество электрических устройств, таких как однофазный и трехфазный 

двигатели переменного тока, требуют для своей работы обе энергии – активную и реактивную. 

Активная энергия преобразовывается в полезную механическую энергию, в то время как 

реактивная энергия необходима для поддержания магнитного поля устройства. Реактивная 

энергия передается периодически в обоих направлениях между генератором (ГЕН) и нагрузкой 

(НАГР), как показано на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Обмен реактивной энергией между генератором и нагрузкой 

 

Мес-то Страна Объем выбросов CO2 
(млн. т, 2004 год) 

1 США 6045,8 
2 Китай 5007,1 
3 Россия 1524,1 
4 Индия 1342,1 
5 Япония 1257,2 

18 Украина 329,8 
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Воздействие реактивной мощности 
Как изображено на рис.2., векторная сумма активной мощности P и реактивной мощности 

Q даёт полную мощность S. 

 
Рис. 2. Пример сравнения активной и реактивной мощности, при фиксированной полной 

мощности 
 

На рисунке рис.2. показано пример 3-фазного двигателя. Активная мощность Р=500кВт, 

реактивная мощность Q=510кВАр, полная мощность будет: 

714510500 2222  QPS кВА. 

Для работы двигателю необходимо 500кВт, но тем не менее сеть загружается на 714кВА, 

тобишь она передает 143% от активной мощности.  

Генераторы энергии и операторы сети передачи должны сделать возможной передачу 

этой полной мощности. Это означает, что генераторы, трансформаторы, линии 

электропередач, распределительные устройства и т.д. должны быть рассчитаны на большую 

мощность, чем если бы нагрузка потребляла только активную мощность. 

Поставщики электрической энергии таким образом сталкиваются с дополнительными 

расходами на станциях и дополнительными потери мощности. Поэтому они вводят 

дополнительную плату за реактивную мощность если она превышает определенный порог. 

Обычно коэффициент мощности определяется cosφ от 1,0 до 0,9 (отставание). 

 

Коррекция реактивной мощности 
Если отстающий коэффициент мощности будет исправлено, например, путем установки 

конденсатора на нагрузку, это полностью или частично устраняет реактивную мощность, 

возвращаемую в сеть источника питания. 

 
Рис. 3. Обмен реактивной энергией между генератором и нагрузкой при наличии корректора 

коэффициента мощности. 
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Коррекция коэффициента мощности (ККМ) наиболее эффективна, когда она физически 

рядом с нагрузкой и использует современное состояние техники. 

Индуктивная реактивная мощность Q1 компенсируется полностью или частично 

емкостной реактивной мощностью Qкомп, таким образом, полная мощность снизилась с S1 до 

S2 (смотри рис.4.). 

 
Рис. 4. Пример сравнения активной и реактивной мощности, при компенсации. 

 

На рисунке рис.4. показано пример 3-фазного двигателя с корректором коэффициента 

мощности (ККМ). Активная мощность 500кВт, реактивная мощность 510кВАр, коррекция 

коэффициента мощности 510 кВАр, результирующая реактивная мощность 0кВАр, 

предоставление полной мощности 500кВА. 

Мотор вращается активной мощностью 500кВт, как и раньше, но его реактивная 

мощность в полной мере скомпенсирована и сеть должна передавать полную мощность 

500кВА, т.е. 100% от активной мощности. Коррекция коэффициента мощности в данном случае 

тем самым сокращает передачу нагрузки на 43% от номинальной активной мощности (т.е. с 

143% до 100%). 

 

Выводы 
Лишь централизованная и групповая работа по уменьшению выбросов парниковых газов 

в атмосферу в действительности приведет к значимому результату. Для этого нельзя 

пренебрегать малейшей возможностью уменьшить выброс этих самых газов. Компенсация 

реактивной мощности врядли приведет к значимому уменьшению выбросов вредных газов в 

атмосферу, но не за горами то время, когда будет важен каждый процент в этом деле. 

 

Литература 
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УДК 004.02 

А.А. Квасов 

 

КОДИРОВАНИЕ РЕЧИ НА ПЛИС 
 

Сформулированы требования к параметрам системы для кодирования речи, 
получена модель универсального декодера речевых сигналов, разработаны алгоритм 
универсального декодера АДИКМ и алгоритм, реализующий метод АДИКМ кодирования 
речевого сигнала на ПЛИС. 

The requirements for the parameters of the speech encoding system are formulated, a 
model of the speech signal universal decoder has been obtained, the algorithm of universal 
ADPCM decoder and the algorithm implementing the method of ADPCM speech encoding on 
FPGAs have been developed.  

Ключевые слова: АДИКМ, кодирование. 
Key words: ADPCM, coding. 
 

Введение 
Особенности функционирования каналов для передачи речевых данных и, прежде всего, 

сети Интернет, предъявляют ряд специфических требований к речевым кодекам (вокодерам). 

Для кодирования речевого сигнала в системах IP-телефонии целесообразным и естественным 

является применение кодеков с переменной скоростью кодирования. В основе кодека речи с 

переменной скоростью лежит классификатор входного сигнала, определяющий степень его 

информативности и, таким образом, задающий метод кодирования и скорость передачи 

речевых данных. Целью работы является реализация кодека речи с переменной скоростью на 

ПЛИС. 

 
Системы кодирования речевых сигналов 

Все методы цифрового кодирования речи можно разделить на две категории: кодеры 

формы сигнала и кодеры источника. В свою очередь схемы кодирования речи могут быть 

разделены на три основных класса. Хотя существуют и другие, три выделенных класса 

являются самыми исследованными. Основная задача этих схем кодирования - 

проанализировать входной сигнал, удалить избыточность и соответствующим образом 

закодировать информативные части сигнала. Для снижения скорости цифрового потока 

приходится разрабатывать все более сложные методы устранения избыточности. К примеру 

RPE-кодек (Regular Pulse Excited)  использует в качестве сигнала возбуждения фиксированный 

набор коротких импульсов. Этот метод обеспечивает хорошее качество кодируемой речи при 

скоростях кода порядка 8 кбит/с и выше, но начинает сильно искажать сигнал при более низких 

скоростях. Метод, использующий в качестве сигнала возбуждения  библиотеки (кодовые книги), 

специальным образом подготовленных и записанных в запоминающее устройство сигналов 

возбуждения различной формы, имеет название CELP (Codebook Excited Linear Prediction), но 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           46   

такова процедура кодирования требует очень больших вычислительных затрат. LD-CELP - Low-

Delay Code-Excited Linear Prediction (метод линейного предсказания с кодовым возбуждением и 

низкой задержкой). Он позволяет достичь удовлетворительного качества воспроизведения при 

пропускной способности 16 кбит/с. Для использования такого метода требуются еще более 

серьезные вычислительные мощности. Преобразование аналогового речевого сигнала в 

цифровой вид обычно осуществляется методом импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). После 

такой обработки речевой сигнал уже пригоден для передачи по цифровым каналам. Однако для 

передачи такого цифрового потока необходимо выделение полосы пропускания 64 кбит/с, что 

является явно избыточным. При методе АДИКМ (адаптивной дифференциальной импульсно-

кодовой модуляции) оцифровывается не сам сигнал, а его отклонение от предсказанного 

значения (сигнал ошибки, ошибка предсказания). 

Сформулируем основные требования к параметрам системы кодирования речи: 

1. Скорость - это диапазон требуемых скоростей передачи. Для систем с более низкой 

битовой скоростью требуется меньшая полоса частот, по этой причине они обеспечивают 

более высокую эффективность использования спектра и мощности. 

2. Качество. Критерий, используемый при сравнении - насколько хорошо звучит речь в 

идеальных условиях - так называемая чистая речь, без ошибок передачи, только при 

кодировании (заметим, однако, что в реальности эти идеальные условия встречаются не часто). 

Следует отметить, что качество является субъективным результатом измерения и оценивания. 

3. Пороговая вероятность ошибки на бит. Более высокое значение пороговой ошибки 

ведет к более робастной структуре системы, а, следовательно, к более низким требованиям к 

отношению сигнал/шум и увеличению емкости сети. 

4. Задержки кодирования системы передачи речи - это фактор, связанный с 

характеристикой качества системы. Задержка кодирования состоит из алгоритмической 

задержки, вычислительной задержки и задержки в процессе передачи.  

5. Сложность и потребление энергии. По мере изобретения все более 

«изощренных» алгоритмов неминуемо возрастает сложность вычислений. 

6. Обработка других сигналов звукового диапазона. Каналы связи, изначально 

предназначенные для передачи речевых сигналов, нередко используются для передачи другого 

рода сигналов, таких как сигналы от модема, факса, алгоритм обработки должен оперировать с 

разными видами сигналов [1]. 

Качество речи и скорость передачи - два конфликтующих фактора. Чем ниже скорость 

речевого кодера, т.е. выше степень компрессии сигнала, тем больше страдает качество - в 

данном случае степень достоверности. Определить и оценить искажения речи труднее. 

Причина состоит в том, что речевой сигнал воспринимает не устройство, а человек. К 

сожалению, отсутствие моделей восприятия не позволяет разработать объективные методы 

оценки искажений речи. В таблице 1. приведены основные характеристики и усредненные 

экспертные оценки для алгоритмов кодирования. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ алгоритмов кодирования 

Кодер Скорость, 
кбит/с 

Задержка, 
мс 

Производ. 

процессора, 
MIPS 

УЭО 

ИКМ  64 0,5 0,2 4,3 
АДИКМ 32 1 5,6 4,1 
Вокодер LD-CELP 16 5 16 3,6 
Вокодер GSM RPE 13 15 10 3,8 
Вокодер CELP 8 20 15 3,7 
 

Можно утверждать, что наиболее оптимальным алгоритмом кодирования является 

адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

Достоинства  систем с АДИКМ: 

1) высокая оценка качества речевого сигнала; 

2) снижение скорости ИКМ потока до 32 кбит/с; 

3) малая задержка сигнала и, следовательно, малый джиггер (<5мс); 

4) допускается отсутствие аналоговой предобработки сигнала; 

5) существует возможность реализации алгоритма на ПЛИС; 

6) невысокие требования к производительности программируемых микросхем;  

7) поддержка цифровых протоколов передачи. 

Недостатком систем с АДИКМ является наличие в системе дополнительных устройств 

(специализированных кодеков АДИКМ), что приводит к удорожанию системы [2]. 

 

Принципы построения систем кодирования речи на основе АДИКМ 

Установлено, что в речевых сигналах, преобладают низкочастотные медленно 

меняющиеся компоненты. Это означает, что разность между соседними отсчетами сигнала 

относительно мала, то есть гораздо меньше абсолютной величины самих отсчетов. Таким 

образом, оцифрованный речевой сигнал можно представить не отсчетами, а разностями 

соседних отсчетов, меньших по величине и, следовательно, требующих меньше бит для своего 

представления. 

Чтобы точнее передать скачки уровня громкости сигналов и устранить эффект 

пропорционального увеличения числа бит, необходимого для представления разности величин 

соседних отсчетов при увеличении громкости низкочастотных компонент при неизменном 

спектральном составе, применяется адаптация. Здесь под адаптацией подразумевается, что 

кодирование (квантование) разности соседних отсчетов производится с учетом уровня 

громкости и динамики изменения уровня громкости (амплитуды) оцифрованного речевого 

сигнала и его спектрального состава. 

В простейшем случае шаг квантования разности величин соседних отсчетов 

пропорционален средней (или максимальной) амплитуде сигнала на данном временном 

отрезке. В другом варианте АДИКМ шаг квантования увеличивается,  если несколько раз  
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подряд разность достигала 16 (при выделении 4 бит для квантования разности), и 

уменьшается, если разность несколько раз подряд была меньше чем, скажем, 4. 

 

Модель универсального декодера АДИКМ 
Рассматривая рекомендации речевых кодеков G.721, G.726, G.727 можно сделать вывод, 

что количество параметров, определяющих конкретную модель кодека, строго ограничено, а 

значения их дискретны. Анализируя функции ошибок адаптивного предсказателя и инверсного 

адаптивного квантователя можно показать, что методом перебора можно найти такие значения 

параметров декодера, при котором функции ошибок имели бы ярко выраженные минимумы. 

Эти значения параметров и будут обеспечивать минимальное количество превышений 

виртуального порога [3]. 
Это положение позволило на основе анализа математической модели стандартного 

декодера АДИКМ разработать математическую модель универсального декодера, который при 

априорной неопределенности метода кодирования позволял бы методом пробного 

декодирования идентифицировать алгоритм и декодировать принятую АДИКМ- 

последовательность согласно этому алгоритму. 

Функционирование модели заключается в том, что производится модификация 

постоянных параметров декодера, которые, по сути, и определяют тип кодека АДИКМ. К таким 

параметрам относятся: коэффициенты инверсного квантователя, весовые коэффициенты 

уровней квантования – М, значения порядка предсказателя – п, значения коэффициентов 

ограниченной памяти - w [4]. 

Данная математическая модель предусматривает наличие схемы подсчета количества 

превышений виртуального порога и модификации постоянных параметров декодера. На основе 

предложенной математической модели был разработан алгоритм работы универсального 

декодера АДИКМ. Сущность данного алгоритма заключается в следующем: сначала 

устанавливаются параметры декодера заведомо неправильные, и производится декодирование 

АДИКМ последовательности заданной длины. Затем подсчитывается количество превышений 

уровня виртуального порога. Если это количество составляет более 1,5% от общего объема 

выборки, то осуществляется модификация совокупности параметров, определяющих какую-

либо конкретную модель кодека, то есть осуществляется перебор всех известных стандартных 

декодеров. 

Если стандартный декодер определить не удалось, то из совокупности определяющих 

декодер параметров выбирается один, определяется направление изменения его значения, это 

значение изменяется и осуществляется пробное декодирование той же последовательности с 

целью определения количества превышений виртуального порога. Далее выбранный параметр 

опять модифицируется, и последовательность декодируется заново. Если количество 

превышений виртуального порога во втором случае превысит количество превышений в 

первом, то направление дальнейшего изменения выбранного параметра меняется на 

противоположное. 
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Модификация параметра и пробное декодирование осуществляется несколько раз с 

целью нахождения минимального количества превышений виртуального порога К. Значение 

параметра, при котором величина К будет минимальна, фиксируется. После определения 

значений всех параметров осуществляется декодирование всей последовательности. 

Таким образом, работа данного алгоритма осуществляется в два этапа. На первом этапе 

определяется какой-либо декодер из стандартного набора. На втором этапе, при 

невозможности определения стандартного декодера, поиск истинных значений параметров 

декодера осуществляется методом перебора. Для практической реализации предложенного 

алгоритма может быть использована схема стандартного АДИКМ-декодера, построенная по 

принципу системы с переменной структурой. 

 
Реализация алгоритма кодирования АДИКМ на ПЛИС 

Реализуем алгоритм кодирования АДИКМ, совместимый с рекомендацией G . 7 2 6 ,  на 

микросхеме ПЛИС [5,6]. Для этого смоделируем аналог АДИКМ - процессора ТР11368 фирмы 

National Semiconductor на микросхеме ПЛИС, рис.1. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная структурная схема АДИКМ процесора на ПЛИС  

 

Для удобства использования и конвертирования проекта описание структуры ПЛИС 

выполним на языке описания Verilog. Встроенные компиляторы дают возможность 

использовать данный алгоритм как для ПЛИС фирмы Xilinx, так и для микросхем ПЛИС фирмы 

Altera. Поскольку время, затрачиваемое на кодирование и декодирование (8 и 5 тактов), 

значительно меньше, чем время работы каналов в АДИКМ - процессоре ТР11368 (операции 

выполняются по 123 такта каждая), то кодером, построенным на основе ПЛИС, можно 

обрабатывать большее число каналов, что подчёркивает экономическую целесообразность 

данного подхода. 

 

Выводы 
В ходе выполненных исследований алгоритмов кодирования речи получены следующие 

результаты:  
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1. На основе сравнительного анализа существующих кодеров речевого сигнала и 

требований, предъявляемых к системе кодирования речи, в качестве алгоритма кодирования 

выбрана адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

2. Предложена методика адаптивного декодирования сигнала и возможность создания 

универсального декодера АДИКМ, который позволял бы методом пробного декодирования 

идентифицировать алгоритм и декодировать принятую АДИКМ- последовательность согласно 

этому алгоритму. 

3. Реализован алгоритм кодирования речевых сигналов и программное обеспечение на 

языке описания аппаратных средств Verilog, что даёт возможность использовать данный 

алгоритм как для ПЛИС фирмы Xilinx, так и для микросхем ПЛИС фирмы Altera. При этом 

операция кодирования выполняется за 8 тактов частоты задающего тактового сигнала (16 МГц), 

декодирование - за 5 тактов. 

Предложенные решения в области кодирования речевых сигналов позволяют улучшить 

качественные показатели системы кодирования речевых сигналов на основе систем с 

переменной структурой. 

Перспективным направлением для дальнейших исследований по данной теме является 

то, что задачу определения параметров для универсального декодера АДИКМ можно свести к 

определению функций его ошибок, произвести их минимизацию.  
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УДК 681.33 

Ю.В. Кокоша  

 
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ СХЕМ С ЧЕТЫРЬМЯ ТИПАМИ 

ЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Оптимизация электронных схем с зависимыми источниками 4 типов, основанная на 

рекуррентном анализе цепей, требует довольно сложного математического аппарата с 
применением неоднородных систем координат при формировании матрицы схемы. Ту 
же задачу можно решить, используя модифицированную Y-матрицу схемы, не нарушая 
размерности ее элементов. Данный подход упрощает процедуру анализа схемы и 
сокращает время счета. Настройку на требуемую АЧХ можно еще больше ускорить, 
применяя современные методы оптимизации 2-го порядка и сворачивая фрагменты 
схемы в частотно-зависимые многополюсники. Выигрыш от реализации предлагаемых 
процедур иллюстрируется примерами. 

Optimization of electronic networks with controllable sources of 4 types, based on 
recursive analysis, requires rather sophisticated mathematics with non-homogeneous of 
coordinates when composing the network matrix. The same task is resolvable if we use the 
modified Y-matrix and do not change matrix elements’ units. This approach helps simplify the 
analysis procedure and decrease the running time. AFR fitting can be even more accelerated if 
we can employ quasi-Newton methods and reduce some network fragments to frequency-
dependent multipoles. The advantages of the suggested procedures are illustrated by several 
examples.  

Ключевые слова: электроника, теория цепей, системы автоматизированного 

проектирования. 

Keywords: electronics, circuit theory, CAD. 

 

Введение 
Современное развитие аналоговых устройств идет по пути укрупнения схем с 

применением интегральной технологии и, как следствие этого — расширения номенклатуры 

схем. Типичный представитель аналоговой техники — операционный усилитель, относящийся к 

нерегулярным структурам (не имеющим повторяющихся фрагментов), может иметь 200–300 

узлов и более. Необходимость быстрой адаптации к спросу в условиях рынка предъявляет 

новые требования к процессу проектирования, все этапы которого должны осуществляться 

быстро и экономично. 

В настоящее время к услугам разработчиков имеется целый ряд всемирно известных 

пакетов анализа и оптимизации аналоговых схем. Программы анализа построены примерно по 

одному и тому же принципу, используя в качестве математического аппарата неоднородный 

координатный базис, где элементы матриц могут иметь разную размерность (сименсы, омы, 

либо относительные единицы). Составление программ формирования и обработки таких 
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матриц требует длительной и кропотливой работы. Особые сложности возникают, когда 

проектируемая схема содержит (помимо регулярного источника тока, управляемого 

напряжением, с размерностью 1/Ом у крутизны) еще какие-то из трех типов ЗИ: 

– ИТУТ — источник тока, управляемый током (управляющий параметр безразмерный), 

– ИНУН — источник напряжения, управляемый напряжением (управляющий параметр 

безразмерный), 

– ИНУТ — источник напряжения, управляемый током (управляющий параметр имеет 

размерность «Ом»). 

Возможность работы со всеми 4 типами ЗИ очень расширяет область применения 

анализа, позволяя не только упростить модели биполярных и МДП-транзисторов, но и заменять 

простыми моделями отдельные каскады и даже целые операционные усилители с известными 

коэффициентами передачи. 

Трудности, связанные с применением неоднородных систем координат (совместное 

использование в одной и той же матрице узловых и контурных уравнений цепи) удалось обойти, 

воспользовавшись работами В. П. Сигорского [1] по модификации Y-матрицы схемы для случая 

с 4 типами ЗИ. Преобразование матрицы сводится к несложным комбинациям ее строк и 

столбцов, при которых размерность элементов матрицы остается неизменной (1/Ом) а сам 

метод легко программируется и хорошо сочетается с применением оптимизационных процедур. 

 

Адаптация матрицы проводимости к схемам с 4 типами ЗИ 

Так как формирование Y-матрицы является широко известной процедурой [1], ниже 

приводятся лишь правила вписывания зависимых источников (рис.1). 

Напомним, что если узел d управляющей ветви — базисный, то столбца (и вписывания в 

матрицу) не будет. Если узел b источника — базисный, то строки (и вписывания в матрицу) не 

будет. Если базисным узлом оказался узел а или с — в этой ветви автоматически поменяются 

местами номера узлов и полярность источника инвертируется. 

Поскольку программные реализации указанного выше метода не были найдены в 

литературе, он был подвергнут тщательной проверке на контрольных примерах. Для 

тестирования использовалась известная модель каскада на биполярном транзисторе с одним 

источником тока, управляемым напряжением. Схема с ИТУН была преобразована в 

эквивалентные ей схемы, где в качестве активного элемента использовались ИНУН, ИТУТ и 

ИНУТ. Преобразование выразилось в следующих модификациях, представленных на рис. 2. 
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Рис. 1. Вписывание 4 типов ЗИ в Y-матрицу. 

 

 
Рис. 2. Преобразование схемы с ИТУН в схемы с другими ЗИ. 
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В схеме ИТУТ управляющая ветвь с 4R , присутствовавшая в ИТУН, заменяется парой 

последовательных ветвей (пассивная 4R  + токовая ветвь I) с появлением дополнительного 

узла. Ток управляющей ветви  30 4/âõI U R . Ток нового зависимого источника 

      30 4/âû õ âõI I U R . Тогда управляющий параметр    4S R . Направление стрелки 

управляющей ветви тока будет совпадать с направлением стрелки управляющего напряжения. 

В схеме с ИНУН параллельное соединение ИТУН и 5R  заменяется парой 

последовательных ветвей (источник напряжения + 5R ) с появлением дополнительного узла. 

Управляющее напряжение остается неизменным. Напряжение нового зависимого источника 

  45 30U U . Управляющий параметр    5 5/S G S R . 

В схеме с ИНУТ, получаемой из ИТУН, делается то и другое: управляющая ветвь с R4 

заменяется парой последовательных ветвей (пассивная 4R  + токовая ветвь I) с появлением 

дополнительного узла, а параллельное соединение ИТУН и 5R  заменяется в новой схеме 

парой последовательных ветвей (источник напряжения + 5R ) с появлением еще одного 

дополнительного узла. Ток управляющей ветви  30 4/âõI U R . Напряжение зависимого 

источника    56 30 4/âõU r I r U R . Управляющий параметр   4 5r S R R . 

Сравнение АЧХ и ФЧХ всех четырех моделей с конкретными значениями элементов 

показало их полную идентичность. Для достоверности были составлены каскадные соединения 

из всех четырех схем, включавшихся одна за другой в разном порядке. АЧХ и ФЧХ каскадных 

соединений также совпали друг с другом. 

Данная работа явилась первым этапом поставленной задачи — отладкой блока анализа, 

используемого в пакете оптимизации цепей с 4 типами ЗИ (пакет ОРТ4). 

 

Реализация оптимизационных процедур 

Исходная целевая функция в нашей задаче представляет собой степень отклонения 

формы АЧХ от той, которая задана разработчиком. Говоря, что задана требуемая АЧХ схемы, 

мы предполагаем, что на дискретном множестве частот [ ], 1,...,jf j m  (их может быть больше 

или меньше — в зависимости от требуемой точности) нам задан вектор [ ]jU  (таблица нужных 

значений АЧХ). С другой стороны, на каждой из этих частот мы можем определить jK  для 

конкретного набора номиналов нашей схемы. Теперь задачу оптимизации в частотной области 

можно сформулировать так: 

 


 
1

min ( ) [ ( ) ]
m

p
j j

j
F X K X U , при  0ix   (1) 

 1,...,i n  — число регулируемых компонентов схемы, 

1,...,j m — число частотных точек АЧХ. 

Здесь  2,4,6,...p  т.е. целому четному числу. При  2p  получаем задачу минимизации 

суммы квадратов отклонений на множестве т частотных точек. 
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В реальных случаях проектирования вместо положительности параметров в качестве 

ограничений вводят верхнюю и нижнюю границу их изменения. За начальное приближение для 

регулируемых элементов можно взять величины, диктуемые инженерными соображениями, 

либо просто средние арифметические крайних допустимых значений.  

Блок-схема программы настройки АЧХ линейных схем с 4 типами зависимых источников 

представлена на рис. 3. 

Пакет ОРТ4 включает в себя 14 подпрограмм, из которых 5 относятся собственно к 

анализу цепей в частотной области, а остальные 9 представляют собой полный набор 

процедур оптимизации и вывода промежуточных результатов итерационного счета. Блок-схема 

пакета, иллюстрирующая взаимодействие (обмен данными) между отдельными 

подпрограммами, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема пакета ОРТ4. 

 

1 – Координирование работы подпрограмм, выбор режимов счета и нормирование 

независимых переменных и ограничений. 

2 – Ввод данных о схеме и роде работ, преобразование входных данных в форму, 

удобную для компьютерной обработки. 

3 – Вписывание в матрицу проводимости зависимых источников и перенумерация узлов 

Y-матрицы, если тип вписываемого источника отличается от ИТУН. 

4 – В режиме анализа — вызов подпрограмм анализа и формирование вектора АЧХ и 

ФЧХ для заданного набора частот. В режиме оптимизации — формирование вектора 

независимых переменных, составление и вычисление целевой функции F (без штрафных), 

определение максимального отклонения АЧХ на заданном наборе частот и определение 

градиента F.  
5 – Вычисление номинала ветви, зависящего от некоторого параметра, по формулам при 

соответствующих метках (только для специальных применений). 
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6 – Определение коэффициента передачи по напряжению (модуля и фазы) схемы на 

заданной частоте, а также нахождение производных коэффициента передачи по регулируемым 

компонентам схемы на этой частоте. 

7 – Запись в отдельный файл результатов анализа схемы — АЧХ и ФЧХ в виде графиков 

и таблиц. 

8 – Ввод исходных данных о параметрах оптимизационных процедур и координирование 

работы подпрограмм, реализующих выполнение алгоритма последовательных безусловных 

минимизаций (ПБМ) [3]. 

9 – Решение каждой подзадачи метода ПБМ путем оптимизации без ограничений. 

10 – Вычисление градиента полной целевой функции Р как суммы градиентов исходной 

целевой функции F и штрафных функций. 

11 – Вычисление частных производных схемной функции по всем варьируемым 

компонентам схемы. 

12 – Вычисление исходной целевой функции F и близости варьируемых компонентов к 

крайним допустимым значениям. 

13 – Формирование и вычисление полной целевой функции Р, которая через 6-8 подзадач 

сливается с исходной ЦФ F. 

14 — Вывод промежуточных данных счета в процессе обработки задачи.  

 

Параметрическая оптимизация схем в частотной области может включать в себя три 

ситуации, сильно отличающиеся друг от друга по сложности. 

Случай 1. Оптимизация параметров схемы, содержащей, помимо пассивной части, только 

зависимые источники типа ИТУН, когда настройка АЧХ и/или ФЧХ осуществляется с помощью 

вариации параметров пассивных ветвей (сопротивлений, емкостей, индуктивностей), не 

входящих в состав моделей активных элементов.  

Эта ситуация является наиболее простой. Модели активных элементов (и целых 

каскадов), независимо от их размера, можно свернуть в частотно-зависимые трехполюсники. 

Такие редуцированные фрагменты вписываются в соответствующие места Y-матрицы, 

значительно сокращая ее размер. Движение к оптимальному решению облегчается тем, что 

вычисление производных при использовании дифференциальных методов поиска практически 

не требует дополнительного машинного времени: расчет чувствительностей схемной функции к 

вариации параметров компонентов является тривиальным, если у нас есть обратная Y-матрица 

схемы. Данный случай, описанный в [2], позволяет оптимизировать схемы порядка 200 узлов за 

считанные минуты и менее.  

Случай 2. Оптимизация схем с источниками типа ИТУН, когда регулируемые компоненты 

входят в состав самой модели ИТУН. По сравнению со случаем 1 данная задача оказывается 

более трудоемкой, особенно, если схема содержит множество однотипных транзисторов, 

описываемых одной и той же моделью, и оптимизацию приходится проводить внутри самой 

модели. В такой ситуации модели нельзя сворачивать, поскольку регулируемые элементы при 

сворачивании исчезают. Тем не менее, быстродействие современных компьютеров позволяет 
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осуществлять оптимизацию за приемлемое время, а пересчет схемных характеристик модели в 

реальный транзистор на кристалле является отработанной процедурой. Здесь сохраняется 

главное преимущество матричного подхода — быстрый расчет чувствительностей 

оптимизируемой схемной функции на основе элементов обратной Y-матрицы. Данная ситуация 

была проверена на тестовых примерах, включающих в себя несколько ИТУН. 

Случай 3. Оптимизация схем с 4 типами зависимых источников. Этот случай является 

наиболее трудоемким в вычислительном плане. Во-первых, здесь нельзя сворачивать модели 

транзисторов: как правило, Y-матрица при ее формировании теряет прежнюю нумерацию строк 

и/или столбцов, и даже может изменить свой ранг. Известные формулы расчета 

чувствительностей становятся неприменимыми. В результате расчет частных производных при 

дифференциальной оптимизации приходится проводить методом приращений, и каждая такая 

производная требует отдельного анализа всей схемы на каждой частоте. Время вычислений 

при этом увеличивается во много раз. 

Выход из данной ситуации только один — проводить параметрическую оптимизацию, 

затрачивая на это как можно меньше оценок целевой функции. Именно расчет схемных 

функций (АЧХ, ФЧХ и др.) «съедает» основную часть машинного времени, и при рекуррентном 

анализе больших схем (свыше 100 узлов) становится главной проблемой оптимизации.  

К сожалению, многие из программ параметрической оптимизации, включенные в 

известные пакеты проектирования, используют в качестве ядра устаревшие и медленно 

работающие процедуры нулевого порядка (метод покоординатного спуска) или первого порядка 

(методы скорейшего спуска), требующие десятков тысяч оценок ЦФ для получения точного 

решения. Из-за большого времени счета эти процедуры приходится ограничивать по числу 

итераций и при этом проигрывать точности. С другой стороны, методы второго порядка 

(квазиньютоновские, в частности) позволяют получить решение в десятки раз быстрее — 

затрачивая около одной-двух тысяч оценок даже при численном расчете производных [3]. Это 

свойство и было использовано в разработанном авторами пакете ОРТ4.  

Физическая реализуемость полученного решения достигается применением 

модифицированного метода последовательных безусловных минимизаций (ПБМ) [3, с. 345]. 

 

Результаты испытаний 

Испытания пакета ОРТ4 проводились на схемах, содержащих разные типы зависимых 

источников. Результаты испытаний сравнивались с аналогичными процедурами, 

выполняемыми на базе системы автоматизированного проектирования OrCAD. 

В качестве исходной схемы был выбран однокаскадный усилитель, представленный в 4 

вариантах на рис. 2. Задача состояла в том, чтобы повысить коэффициент усиления схемы до 

17 в диапазоне частот от 0 до 190 МГц. В качестве регулируемых элементов выбраны все три 

емкости (С1, С2 и С3), два резистора R1 и R2), и параметры ЗИ — (S, α, μ, или r). Исходная АЧХ 

для данного примера имеет вид, представленный на рис.4. 
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика схемы с одним ЗИ. 

 

Исходные значения параметров оптимизации перед настройкой схем были следующими: 

Значение целевой функции F — 710. 

Максимальное отклонение от АЧХ в исследуемом диапазоне 0–190 МГц — 12. 

Среднее отклонение от АЧХ в исследуемом диапазоне — 7,55. 

Результаты оптимизации АЧХ (в относительных единицах), проведенной с помощью 

ОРТ4 и системы OrCAD, сведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 . Сравнительные результаты настройки схем с разными ЗИ 

Программа OPT4 Система OrCAD 

Тип 

ЗИ 

Время 

оптимизации, 

сек 

ЦФ после 

оптимизации 

Среднее 

отклонение 

от АЧХ 

Время 

оптимизации, 

сек 

ЦФ после 

оптимизации 

Среднее 

отклонение 

от АЧХ 

ИТУН 3 0,107 0,076 39 0,25 0,131 

ИТУТ 4 0,104 0,075 43 0,184 0,12 

ИНУН 5 0,163 0,094 44 0,143 0,104 

ИНУТ 4 0,197 0,102 42 0,184 0,12 

 

По результатам оптимизации данных схем можно сделать вывод, что новый пакет 

программ не только значительно ускоряет процедуру оптимизации, но и в большинстве случаев 

превосходит по точности настройки систему OrCAD. 

Еще одна схема, выбранная для испытания пакета ОРТ4, представляла собой 

низкочастотный полосовой фильтр без индуктивностей, с полосой пропускания от 200 до 4000 

Гц. Полная схема фильтра, приведенная в [2], имеет около 170 узлов, 42 транзистора и 400 

пассивных компонентов. Настройка проводилась на 16 частотах в диапазоне от 100 до 8000 Гц 

с помощью 10 регулируемых компонентов (резисторов и конденсаторов), подключенных к 

соответствующим выводам трех операционных усилителей. Цель испытаний состояла в 
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определении номиналов R и С, соответствующих минимальному уклонению от требуемой АЧХ, 

а также в оценке времени оптимизации этой достаточно большой схемы. Все модели 

транзисторов, присутствующих в операционных усилителях данного полосового фильтра, 

автоматически сворачивались в частотно-зависимые трехполюсники и регулированию не 

подвергались. 

Результаты испытаний сведены в табл. 2 и иллюстрируются рис. 5. В таблице 2 данные 

представлены в относительных единицах, а на рис. 5 — в децибелах в полном 

логарифмическом масштабе. 
 

 

Таблица 2. Результаты настройки полосового фильтра (в относит. единицах) 

До оптимизации После оптимизации 

Частота, Гц Треб. АЧХ АЧХ Отклонение АЧХ Отклонение 

100 0 1,094 1,094 0,724 0,724 

150 0 2,689 2,689 1,78 1,78 

175 0 3,851 3,851 2,572 2,572 

200 5 5,291 0,291 3,588 1,412 

300 10 11,043 1,043 9,359 0,641 

400 10 11,655 1,655 10,964 0,964 

500 10 10,907 0,907 9,881 0,119 

1000 10 10,039 0,039 8,284 1,716 

2000 10 10,067 0,067 9,76 0,24 

3000 10 5,916 4,084 11,219 1,219 

3900 10 3,387 6,613 7,551 2,449 

4000 10 3,204 6,796 (макс.) 7,11 2,89 

4500 5 2,742 2,258 5,274 0,274 

5000 0 1,963 1,963 4,011 4,011 (макс.) 

6000 0 1,325 1,325 2,537 2,537 

8000 0 0,722 0,722 1,292 1,292 

Среднее = 2,212  Среднее = 1,553 

ЦФ = 147  ЦФ = 56 
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Рис.5. Результаты настройки полосового фильтра (в децибелах) 

 

Время оптимизации АЧХ данной схемы на компьютере среднего класса составляет менее 

1 минуты. 

 

Выводы 
Предлагаемый подход к оптимизации характеристик схем в частотной области позволяет 

существенно расширить номенклатуру обрабатываемых электронных схем и во много раз 

сократить время их настройки на требуемые АЧХ. Машинная реализация предложенных 

процедур не представляет большого труда и пригодна для оптимизации схем достаточно 

большого объема. 
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УДК 681.536.5  

В.О. Корніяка 

 

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

В статті розглядається створення термостатичного термостату з використанням 
елементів Пельтьє. Запропонована структурна схема приладу. Більш детально 
описується кожний блок. 

In the following article is considered a construction of the thermostatic thermostat using 
Peltier elements. The structure chart is being proposed. Each block is being described in 
detail. 

Ключові слова: термостат, елемент Пельтье. 
Key words: thermostat, Peltier element. 
 

Вступ 
У лабораторних дослідженнях нерідко виникає необхідність в забезпеченні заданої 

постійної температури досліджуваного об'єкту. Для цих цілей застосовуються лабораторні 

термостати. Існують термостати різних типів : кліматичні камери, рідинні термостати, 

сухоповітряні термостати. По сукупності характеристик, серед яких суттєвою є вартість, 

найбільше поширення отримав останній з перерахованих типів термостатів. У свою чергу, 

сухоповітряні термостати підрозділяються на хладотермостати і термостати, що працюють 

тільки на нагрів. В даній статті розглядається створення сухоповітряного термостату, що працює 

як на нагрів так і на охолодження[1]. 

 

Огляд існуючих пристроїв та систем 
Термостат – прилад, який сприяє підтриманню постійної температури. Найбільш 

розповсюдженими серед лабораторних термостатів є сухоповітряні. У свою чергу, сухоповітряні 

термостати підрозділяються на хладотермостати і термостати, працюючі тільки на нагрів. 

Термошафи, що мають тільки нагрівальний елемент, дешевше хладотермостатів, проте при 

цьому можуть підтримувати лише температуру, яка на декілька градусів вище за температуру 

довкілля. Сухоповітряні хладотермостати забезпечують підтримку температури в робочому 

діапазоні термостата, незалежно від температури в приміщенні. Сухоповітряні термостати 

будуються на компресійних та ТЕК-системах. Розглянемо позитивні та негативні особливості 

таких систем. Насосні системи мають велику повторюваність при виробництві, невисоку ціну, 

але при цьому великі масо-габаритні показники. Наприклад, сухоповітряний термостат ТВЛ-К50 

при загальному об’ємі камери в 122 л. має робочий об’єм камери 50 л.. Також до недоліків цих 

«теплових насосів» можна віднести: по-перше, саму наявність компресора, схильного до зносу і 

який неминуче створює шум, а по-друге, необхідність використання спеціального холодоагенту і 

дотримання абсолютної герметичності на всьому його робочому шляху, а також помітний нагрів 

теплообмінника конденсатора (у побутового холодильника він зазвичай виконаний у вигляді 
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чорної панелі або грат на задній стінці шафи). Ще одна особливість - досить висока чутливість 

до положення в просторі. На боці або вверх ногами такі установки не будуть працювати. 

Перевагою термостатів на ТЕК-системах є невеликі розміри, відсутність яких-небудь частин, що 

рухаються, а також газів і рідин. При змініі напрямку 
струму можливо як охолодження, так і нагрівання - це дає можливість термостатування при 

температурі навколишнього середовища як вище, так і нижче температури термостатування. В 

таких системах використовуються елементи Пельтье. Недоліком елементу Пельтье є низький 

коефіцієнт корисної дії, якщо не охолоджувати зворотній бік елемента, що веде до великої 

споживаної потужності для досягнення помітної різниці температур. Незважаючи на це, 

елементи Пельтье знайшли широке застосування, оскільки без будь-яких додаткових пристроїв 

можна реалізувати температури нижче 0 °C. Також недоліком таких елементів є те, що основою 

є берилієва кераміка, яка є крихким матеріалом, а також ціна напівпровідникових матеріалів, 

зазвичай використовують телурід вісмуту, Bi2Te3 і германід кремнію. Але основним недоліком , 

що стримує використання цих елементів в термостатах, не дивлячись на зазначені вище 

переваги, є високе енергоспоживання. Доцільно використовувати такі системи ,якщо робочий 

об’єм термостату не перевищує ста літрів. В об’ємах більших за сто літрів переважає 

компресійна система, тому що зі збільшенням об’єму робочої камери для досягнення бажаної 

температури на елементах Пельтье потрібно підвищувати струм.  

 
Вихідні дані до розробки термостату 

Був розроблений термостат з такими характеристиками: 

 робочий об’єм - 2 л.;  

 робочий температурний діапазон -20÷100 °C; 

 точність підтримки температури ±0,5 °C; 

 режим роботи – тривалий; 

 напруга живлення – 220 В, 50 Гц; 

 споживана потужність (не більше) - 78 Вт; 

 дискретність задачи температури 0.5 °C 

У зв’язку з тим, що температура навколишнього середовища може бути як вище так і 

нижче температури в камері термостата, термостат має два режими роботи – нагрів та 

охолодження.  
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Структурна схема термостату 
Схема термостату приведена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема термостату. БЖ – блок живлення, БК – блок керування, БП – блок 
перетворення, ТК – транзисторний ключ, БІ – блок індикації, КТ – камера термостату, ВЕ – 

виконавчий елемент, ДТ – датчик температури. 

 

Розглянемо розгорнуту структурну схему термостату, яка приведена на рис.1. 

 

Блок живлення 
Головне призначення блока живлення - перетворення електричної енергії, що надходить з 

мережі змінного струму, в енергію, придатну для живлення термостату. Необхідними напругами 

є 5 В та 12 В з відповідними значеннями струму 0.2 А та 5 А. Для цього завдання ідеально 

підходять комп’ютерні блоки живлення, так як мають невисоку ціну та широке розповсюдження, 

що підвищує ремонтоздатність термостату. В даній розробці використаний блок живлення KME 

PX-230W ATX [2]. На блок керування подається 5 В , 0.2 А для живлення мікроконтроллера та 

кнопок керування термостатом. 12 В , 5 А подається на транзисторний ключ, який керує 

виконавчими елементами(ел. Пельтье).  

 

Транзисторний ключ 
Транзисторні ключі використовують для комутації електричних кіл. В даній конструкції 

використаний транзисторний ключ на польових транзисторах. Сигнал на транзисторний ключ 

поступає з мікроконтролера, через оптрон, який дозволяє мікроконтроллеру керувати більш 

високим рівнем. Використані транзистори IRF2804(N-типу) та IRF9204(Р-типу). Ці транзистори 

мають невисокий опір (2 мОм та 16 мОМ відповідно), витримують струм до 74 А та напругу до 

40 В. Кожна пара транзисторів підключена за інверторною схемою, що дозволяє пропускати 

струм в обох напрямках через елементи Пельтье. 

  
Блок індикації 

Блок індикації представляє собою рідкокристалічний дисплей для відображення текстової 

інформації розміром 2х8 (2 рядка по 8 знакомісць ) на базі контролера HD44780. На якому 

відображається : задана температура, температура в камері, режим роботи термостата (нагрів, 

охолодження, термостатування).  
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Блок керування 
Блок керування являє собою обчислювальну та керуючу систему. Основою 

обчислювальної системи є мікроконтроллер ATmega8, що має енергонезалежну пам’ять 

програм, 23 програмовані порти вводу/виводу. Для керування використовується чотири кнопки 

(ввімкнути/вимкнути, більше(+), менше (-), скидання значення заданої температури). 

Мікроконтроллер порівнює показання датчика температури з температурою, заданою 

користувачем і в залежності від результату посилає ШИМ-сигнал на БП (блок перетворення). 

Керування елементом Пельтье має свої особливості – як відомо, коли одна поверхня елемента 

нагрівається, інша – охолоджується. Тому, при досягненні певної потрібної температури не 

можна знімати напругу з елемента Пельтье, тому що за рахунок теплопровідності тепло з 

гарячої сторони піде на холодну (необхідно підтримувати струм «теплової ізоляції»). Для цього 

може бути використаний ШИМ-сигнал (це спосіб задання аналогового сигналу цифровим 

методом, тобто з цифрового виходу, що дає імпульси певної скважності отримуються величини, 

що плавно змінюються). Також ШИМ-сигнал використовується при зміні режимів роботи 

термостата, струм, який проходить через елементи Пельтье, має змінювати свій напрямок 

плавно, що забезпечується зміною скважності ШИМ-сигналу. На рис. 2, рис. 3 зображений 

ШИМ-сигнал, де штрих-пунктиром показаний еквівалентний рівень постійної напруги при такій 

скважності. 
 

 
Рис. 2. Еквівалентний рівень напруги 10% 

 

 
Рис. 3. Еквівалентний рівень напруги 90% 

 
Блок перетворення 

Блок перетворення слугує для перетворення рівня сигналу, що надходить з 

мікроконтроллера. Рівень сигналу з мікроконтроллера має величину 5 В, що недостатньо для 

відкриття затвору транзисторів (блок ТК). Затвор польового транзистора відкривається при 
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більш високій напрузі. Для цих цілей був вибраний оптрон РС123, що являє собою DC-DC 

перетворювач.  

 

Камера термостату 
Камера термостату містить в собі блоки ВЕ та ДТ. Блок ДТ - датчик температури AD7416 ( 

інтерфейс I2C, вбудований АЦП, робочий діапазон температур: - 40 ° C ... +125 ° C) 

виробництва компанії Analog Devices. 

 

 
Рис. 4. Структурна схема робочої камери. ДТ – датчик температури, ДЗ – досліджуваний зразок, ЕП 
– елемент Пельтье, В – вентилятор, Р – радіатор, Т – термоізоляція, ЗС – стінки термокамери, ЗОС – 

зовнішнє охолодження елемента Пельтье. 

 

Блок ВЕ – виконавчий елемент( елемент Пельтье). Розглянемо камеру термостату більш 

детально на рис.8. Корпус термокамери виконаний з міді товщиною 5 мм. Для рівномірного 

нагрівання тіла в термокамері можна було б використати вентилятор, встановлений на 

радіатор( рис.8, Р), але термостат може працювати як на високих так і при низьких 

температурах, тому використання вентилятора неможливе, стінки зроблені з міді, цей матеріал 

має високу теплопровідність тим самим буде усуватися градієнт температур в камері. 

Термоізоляція може зберегти до 40% тепла, тому термокамера має внутрішню та зовнішню 

стінку (δ=20мм), між якими знаходиться кам’яна вата (мін.вата λ = 0,03 Вт/мК). Цей матеріал є 

екологічно чистим, при нагріванні не виділяє шкідливих речовин та негорючий. Між радіатором 

та елементом Пельтье використовується паста КПТ-8. Враховуючи розподіл температури в 

кожному тілі системи, що міститься в об’ємі робочої камери, ізотермічним, і враховуючи, що 

теплообмін з поверхні тіл здійснюється через повітряне середовище камери переважно 

конвективним шляхом, отримаємо систему рівнянь балансу теплоти (де: TР - температура 

основи ребер радіатора теплообмінника; TТ - стінки камери (усереднена температура); ТV - 

повітря у термокамері; ТДЗ – досліджуваний зразок; Tair - навколишнє повітря; TДТ - датчика 

температури): 

 , ( ) 0ДТ
ДТ ДТ V ДТ V

dT
C g T Т

dt
      (1) 
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 , ( ) 0ДЗ
ДЗ ДТ V ДЗ V

dT
C g T Т

dt
      (2) 

 , ,( ) ( ) 0Т
Т Т V Т V Т air Т air

dT
C g T Т g T Т

dt
         (3) 
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,

( ) ( ) ( )

( ) ( )

V
V V ДЗ V ДЗ V Т V Т

V Р V Р V

dT
C T g Т Т g Т Т

dt
g Т Т Ф T

       

   

 (4) 

 , , ,i j i j i jg a S   (5) 

де (5) - теплопровідність між i-м і j-м тілом при конвективній теплопередачі; ,i jg - 

коефіцієнт теплопередачі на поверхні ,i jS між i-м і j-м тілом. 

Система рівнянь (1 - 4) представляє математичну модель термодинамічних процесів, що 

протікають в об'ємі термокамери. 

 

Висновки 
В роботі представлена структурна схема та конструкція термостатичного термостату для 

лабораторних досліджень, описані основні блоки та критерії для прийняття рішень. Даний 

термостат відноситься до переносної апаратури, безшумний, має невелику вагу та 

енергоспоживання, безпечний для оточуючого середовища (не використовуються гази в 

охолоджувальних системах). Може використовуватися в хімічних, бактеріологічних 

лабораторіях, а також при дослідженні електричних властивостей матеріалів та систем. 
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УДК 004.715 

Е.В. Короткий 

 

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КАНАЛОВ НА ТРАНСПОРТНУЮ ЗАДЕРЖКУ  
СЕТИ НА КРИСТАЛЛЕ 

 
Описана поведенческая модель интегрального маршрутизатора. На ее основе 

создана сеть на кристалле (СтнК). Исследована зависимость среднего значения 
транспортной задержки сети от приложенной нагрузки и количества виртуальных 
каналов. Показано, что проведение работ в направлении неравномерного распределения 
числа виртуальных каналов для разных портов интегрального маршрутизатора является 
актуальным направлением исследований. 

In this work the behavioral model of integrated router is proposed. The network on chip 
was created on the basis of our integral router. For this NoC we’ve studied dependence of 
average transport delay on intensity of applied load and number of routers VC’s per port. It is 
shown that conducting investigations in direction of uneven distribution of virtual channel 
count for different ports of integrated router seems a topical area of research. 

Ключевые слова: сеть на кристалле, СтнК, виртуальные каналы, маршрутизатор. 

Keywords: network on chip, NoC, virtual channels, router. 

 
Введение 

Как показывают исследования [1-2], объединение компонентов в современных системах 

на кристалле по принципу общей шины не удовлетворяет возрастающим требованиям к 

пропускной способности межмодульных связей. Для решения проблемы обмена данными 

внутри сложных интегральных микросхем (ИМС), предлагается использовать концепцию сетей 

на кристалле (СтнК) [3]. Такой подход обладает преимуществами масштабируемости и 

параллелизма. Представление о сетях на кристалле можно получить из обзорных работ [4-7]. 

Использование механизма виртуальных каналов (ВК) позволяет уменьшить вероятность 

блокирования сообщений в сетях с wormhole управлением, однако неконтролируемое 

увеличение количества ВК приводит к росту транспортной задержки. 

Изложенное выше предопределяет актуальность предлагаемой работы и диктует 

необходимость проведения исследований в области влияния числа виртуальных каналов на 

транспортную задержку СтнК, что и является целью данной публикации. 

 

Предпосылки к использованию виртуальных каналов 
СтнК имеют ряд отличий от своих макроаналогов, вследствие ограничений по доступным 

аппаратурным ресурсам и потребляемой мощности [4]. Если компонент компьютерной сети 

может состоять из нескольких микросхем, то в случае СтнК, все маршрутизаторы размещаются 

внутри одной ИМС. Данное обстоятельство затрудняет применение длинных очередей, в виду 

чего буферизация целого пакета становится нецелесообразной. Вместо этого используется так 
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называемое wormhole управление, когда пакет разбивается на атомарные единицы, флиты (flit – 

flow control unit), передаваемые непрерывно друг за другом [8]. Флиты продвигаются по мере 

возможности, не дожидаясь прихода последователей, что обеспечивает низкие требования к 

величине буферного пространства. При таком подходе, возрастает вероятность блокирования 

головы колонны (БГК), вследствие чего возможно снижение пропускной способности 

маршрутизатора более чем на 30% [9].  

Использование механизма виртуальных каналов является эффективным способом 

подавления БГК [10]. Суть данного метода заключается в том, что физической линии связи 

ставится в соответствие несколько очередей, функционирующих параллельно. Для каждого порта 

определяется механизм доступа к виртуальным каналам и метод арбитража запросов на прием-

передачу. Блокирование одного из ВК не влияет на передачу пакетов через остальные каналы и 

позволяет избежать увеличения транспортной задержки. В то же время, необходимо принимать 

во внимание, что пропускная способность физического соединения разделяется между 

виртуальными каналами порта. 

 

Архитектура интегрального маршрутизатора 
В данной публикации предлагается поведенческая модель интегрального 

маршрутизатора, при разработке которой использованы только синтезируемые конструкции 

System Verilog. Данное обстоятельство должно максимально облегчить последующий переход 

на вентильный уровень.  

Структурная схема разработанного маршрутизатора содержит P входных портов, каждый 

из которых включает V виртуальных каналов (рис.1). Величины P и V являются параметрами 

модели. Виртуальные каналы на входе подключаются к физическим соединениям на выходе 

при помощи коммутатора размерностью PxP. В целях экономии памяти используется только 

входная FIFO буферизация. Гарантированная доставка данных обеспечивается применением 

механизма кредитов [11]. 

Алгоритм функционирования маршрутизатора определяется модулем управления и состоит 

из следующих шагов, выполняемых последовательно: 

а) Помещение данных в виртуальный канал. Каждый флит пакета содержит поле 

VC_ID с номером выделенного ему виртуального канала. В момент прихода во входной порт, 

флит добавляется в очередь соответствующего ВК на основании анализа VC_ID; 

б) Определение порта назначения. Выполняется один раз для всего пакета и в случае 

успешного завершения данной операции виртуальный канал переходит в состояние 

“Установление соединения”. Первые флиты сообщения содержат маршрутную информацию 

для каждого из промежуточных маршрутизаторов. Из головного флита извлекаются сведения о 

том, в какой выходной порт (физическое соединение) текущего маршрутизатора 

перенаправлять приходящие флиты; 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема интегрального маршрутизатора:  

ВК – виртуальный канал, Р – количество портов маршрутизатора, 
V – количество виртуальных каналов для каждого порта. 

 

в) Выделение виртуального канала. Пакету ставится в соответствие один из свободных 

виртуальных каналов следующего маршрутизатора (выбранного на предыдущем шаге). В случае 

успеха, полученное значение записывается в поле VC_ID всех флитов передаваемого 

сообщения. Ситуация, когда свободных виртуальных каналов нет в наличие, приводит к 

блокированию пакета и запрос повторяется на следующем такте. Поскольку на свободные ВК 

следующего маршрутизатора могут претендовать каналы различных входных портов, при 

выполнении операции используется арбитр. Различные методы арбитража свободных ВК 

рассмотрены в [11]. В предлагаемой модели используется простейший подход [11, рис.8(b)], а его 

улучшение является одной из целей последующих исследований. Данный шаг выполняется один 

раз для всего пакета и в случае его успешного завершения, связь между виртуальными каналами 

через физическое соединение считается установленной. Виртуальный канал текущего 

маршрутизатора переходит в состояние “Продвижение пакета”; 

г) Запрос на коммутацию входного ВК с одним из выходов маршрутизатора 

выполняется для всех флитов сообщения, когда соответствующий ВК находится в состоянии 

“Продвижение пакета”. Операция осуществляется для каждого ВК, который содержит данные 

для передачи, при условии наличия свободного места во входной очереди следующего 

маршрутизатора (кредитов передатчика). Размерность коммутатора равняется РxP и не 

зависит от числа виртуальных каналов (V). С одной стороны такой подход несколько повышает 

вероятность блокирования пакетов, а с другой позволяет синтезировать решения 

функционирующие на более высокой частоте [5]. Поскольку на каждое физическое соединение 

могут претендовать каналы различных портов, для выполнения операции используется арбитр 

[11, рис.7(b)]. Устройство управления конфигурирует коммутатор для установления связей, 

выигравших процедуру арбитража. Посылается кредит предыдущему маршрутизатору, 
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информируя его о том, что во входной очереди освободилась единица места. В то же время 

число кредитов соединения со следующим маршрутизатором декрементируется. Если 

подтверждение пришло для последнего флита, виртуальный канал переходит в состояние 

“Свободен”. В случае отрицательного ответа арбитра запрос повторяется на следующем такте; 

д) Извлечение из очереди и передача через установленное соединение следующему 

маршрутизатору является последней стадией обработки флита для данного узла. 
Описанные этапы могут выполняться на протяжении как одного, так и нескольких периодов 

тактовой частоты, что обуславливает нижнюю границу задержки маршрутизатора. Для 

разработанной модели минимальная задержка составляет два такта. В случае возникновения 

временных ограничений во время операции синтеза (следующий этап исследований), число 

тактов может быть увеличено, а процесс конвейеризирован.   

 

Проведение моделирования и результаты экспериментов 
На базе разработанного маршрутизатора создана сеть на кристалле с топологией в виде 

двумерной решетки, размерностью 4х4. С каждым узлом сети связано IP ядро генератора-

приемника трафика, имитирующее функционал вычислительного модуля и сетевого 

интерфейса. Тестбенчи описаны при помощи System Verilog.  

Для определения промежуточных узлов на пути продвижения пакетов выбран метод 

покоординатной XY маршрутизации, когда передача осуществляется вначале вдоль 

горизонтального направления, а затем вдоль вертикального. Генераторы трафика создают 

пакеты, состоящие из  5-ти флитов и с интенсивностью λ вводят их в сеть. Интервалы времени 

между инжекцией распределены по экспоненциальному закону и в среднем равняются 1/λ. 

Выбрано равномерно-случайное пространственное распределение сообщений, когда для каждого 

источника вероятность выбора того, или иного приемника одинакова. При этом для каждого 

следующего пакета генерируется новый пункт назначения. На протяжении одного прогона 

модели, все узлы генерируют по 1100 пакетов, а сбор результатов начинается после приема 

первых ста сообщений. Это делается для обеспечения перехода СтнК в установившийся режим.  

Моделирование проводилось в среде Modelsim 6.5 на персональном компьютере 

(Core2Duo 1.7ГГц, 1Гб ОЗУ) под управлением операционной системы Windows XP. Для 

автоматизации проведения экспериментов написан bash-скрипт, функционирующий в среде 

Cygwin 1.7.7, осуществляющий серию прогонов модели для разных значений контролируемого 

параметра. Максимальное время одного прогона – 45 минут.   

На рис. 2 приведены результаты эксперимента по установлению связи между задержкой 

передачи СтнК и количеством виртуальных каналов маршрутизаторов. В качестве задержки 

передачи принимается отрезок времени между инжекцией в сеть первого из флитов пакета и 

приемом последней его части в пункте назначения.  
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Рис. 2. Зависимость задержки передачи от приложенной нагрузки и количества виртуальных 

каналов на входах маршрутизатора 

 

Как видно из рисунка, при низкой интенсивности введения пакетов в сеть, транспортная 

задержка слабо зависит от числа ВК. Однако после увеличения приложенной нагрузки свыше 0.45 

становится заметно, что наименьшую задержку и наибольшее значение порога насыщения (0.53) 

обеспечивает конфигурация маршрутизатора с двумя ВК. Данное явление связано с тем, что 

флиты пакетов передаются через физическое соединение поочередно. Следовательно, чем 

больше число виртуальных каналов, тем выше период передачи и задержка физического канала 

начинает доминировать над задержкой маршрутизатора. 

 

Выводы 
Анализ литературных источников позволил выявить основные отличия между сетями на 

кристалле и их макроаналогами. Для компонентов СтнК характерно использование коротких 

очередей, wormhole управления и простых алгоритмов маршрутизации. Механизм виртуальных 

каналов применяется для снижения вероятности блокирования сообщений в wormhole сетях на 

кристалле. Обозначенные меры обусловлены необходимостью уменьшения аппаратурных 

ресурсов и мощности потребления при сохранении высокого порога насыщения СтнК. 

Приведенная информация будет полезна для разработчиков аппаратурных реализаций 

компонентов сетей на кристалле. 

Анализ экспериментальных данных показал, что увеличение числа виртуальных каналов 

для соединений с высокой интенсивностью потока заявок способствует росту порога насыщения 

сети и снижению транспортной задержки. С другой стороны, неконтролируемое увеличение 

количества ВК приводит к повышению времени доставки. В виду обозначенных особенностей, 

проведение разработок в направлении неравномерного распределения числа виртуальных 

каналов для разных портов интегрального маршрутизатора видится актуальным направлением 

исследований. 
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Описанный в статье эксперимент проводился для равномерно-случайного 

пространственного распределения трафика, не характерного для реальных встраиваемых 

систем. Целью дальнейших исследований является проведения испытаний модели для 

практических приложений. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ  
 

В даній роботі представлено віртуальний комп’ютерний кардіограф, за допомогою 
якого можливо проведення розшифровки кардіограм і який може бути підсистемою 
більш складної діагностичної системи. Візуалізація та обробка сигналу кардіограм 
здійснена у середовищі графічного програмування LabVIEW.   

In this paper virtual computer cardiograph is shown. The virtual instrument observed in 
this work can perform cardiograms decoding and can be used as a subsystem of the more 
complex diagnostic system.  Visualization and electrocardiogram signal processing has been 
done with the help of LabVIEW graphical programming application.  

Ключові слова: електрокардіограма (ЕКГ), шуми, віртуальний прилад (ВП), визначення 

піків, частота серцевих скорочень (ЧСС). 

Key words: electrocardiogram (ECG), noise, virtual instruments, peak detection, heart rate. 

 

Вступ 
Сучасні комп’ютерні технології значно розширюють можливості систем збору і обробки 

даних різного призначення. До провідних технологій останніх десятиліть належить технологія 

віртуальних приладів (ВП). Вона дозволяє створювати мобільні багатофункціональні 

діагностичні системи, які візуалізують сигнали, здійснюють їх обробку, архівування, формують 

спеціалізовані бази даних. Розвиток мережевих технологій дозволяє сучасній діагностичній 

системі проводити аналіз і обробку даних як біля джерела інформації, так і дистанційно, 

використовуючи можливості Internet та Intranet. Однією з таких систем може бути кардіографічна 

діагностична система. Прикладом реалізації є віртуальний кардіограф, представлений в даній 

роботі.  

Метою даної статті є програмний модуль, який здійснює аналіз електрокардіограм (ЕКГ), 

які надходять у комп’ютер або безпосередньо, або за допомогою комп’ютерних мереж. Для 

розробки комп’ютерного кардіографа використано програмне середовище LabVIEW. 

 

Принцип роботи комп’ютерного віртуального електрокардіографа  
Розглянемо приклад реалізації комп’ютерного електрокардіографа за технологією ВП. 

Сучасний електрокардіограф реєструє зміну різниці потенціалів між двома точками в 

електричному полі серця (наприклад, на поверхні тіла) під час його збудження. Важливою 

проблемою під час реалізації алгоритму обробки кардіограм є отримання корисної інформації зі 

спотвореного шумами сигналу ЕКГ. Для вирішення цієї задачі зазвичай створюють спеціальні 

апаратні фільтри, що потребує додаткових зусиль з розрахунку параметрів схем. Цих труднощів 

можна уникнути, використовуючи для створення ВП  програмне середовище LabVIEW. Це 

середовище має потужні інструменти для обробки сигналів, подавлення шумів та аналізу 
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отриманої після перетворень ЕКГ [1]. Тому дана розробка може бути використана для аналізу 

реальних кардіограм, в тому числі й кардіограм, отриманих в умовах зашумленості вихідних 

даних. 

Віртуальний електрокардіограф являє собою апаратно-програмний комплекс, в якому за 

допомогою спеціальних програм візуалізується сигнал ЕКГ та проводиться його обробка, а 

апаратна частина забезпечує уведення цього сигналу в комп’ютер. 

Апаратна частина кардіографа відтворює стандартну конфігурацію подання аналогового 

сигналу до порта комп’ютера. Структурна схема подана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структурна схема приладу 

 
Сигнал датчиків подається до нормувача сигналів і далі на вхід аналогово-цифрового 

перетворювача. Оцифрований сигнал за допомогою інтерфейсу зв’язку надходить до 

комп’ютера, де здійснюється його візуалізація і обробка в середовищі графічного програмування 

LabVIEW. Програмна частина приладу була розроблена спираючись на алгоритми і методи, 

розглянуті у [2, 3, 4]. Для аналізу кардіограм з архівів передбачена підпрограма Open Data 

Storage, яка відкриває або створює файл формату *.tdms, а програма Read Data зчитує 

інформацію з відкритого файлу. Файли формату *.tdms використовують для зберігання великих 

масивів даних. Прилад визначає частоту серцевих скорочень (ЧСС) та  наявність аритмії.  

Після того, як сигнал поступає у ВП, він проходить дві стадії фільтрації: видалення 

постійної складової сигналу (приведення на рівень нуля), та вейвлет перетворення. Така 

фільтрація здійснюється за допомогою вже існуючих ВП, що належать до стандартних 

інструментів LabVIEW - WA Detrend.vi та WA Denoise.vi. Вейвлет перетворення є найкращим 

засобом фільтрації сигналів типу ЕКГ. В результаті отримуємо сигнал, зведений до рівня нуля 

(для зручності подальших розрахунків та виявлення піків ЕКГ), та вільний від шумів. Подальший 
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етап роботи – визначення максимумів кардіограми, або піків ЕКГ, - теж здійснюється за 

допомогою стандартного інструменту LabVIEW – ВП Threshold Detector.vi.  

На рис. 2 представлена панель користувача віртуального кардіографа. 

 

 
Рис. 2. Панель керування приладом 

 
Робота пристрою починається з підключення зовнішнього сигналу. Для перевірки роботи 

приладу зовнішній сигнал імітувався, тобто підключався файл, збережений у форматі *.tdms, у 

якому звичайно зберігають дані (залежність амплітуди сигналу від часу) реальних 

електрокардіограм.  Зокрема, файли формату *.tdms з архівів бібліотеки MIT database [5] були 

використані для налаштування даного віртуального приладу. Дана бібліотека створювалась з 

1975 року і містить результати зняття реальних кардіограм різних людей з різними серцевими 

захворюваннями. На сайті бібліотеки у прямому доступі знаходяться 48 файлів з ЕКГ, кожна ЕКГ 

записувалася 30 хвилин з оцифровкою у 360 вибірок за секунду. Також на кожну ЕКГ писалася 

анотація двома кардіологами незалежно один від одного, а потім медичний висновок 

узгоджувався, спираючись на їхні анотації. Така база даних є продуктом співпраці лабораторії у 

Beth Israel Deaconess Medical Center, а також лабораторії у Массачусетському технологічному 

інституті.  

Дуже часто ЕКГ знімається в присутності шумів, що спотворює сигнал і перешкоджає 

правильній оцінці параметрів даної ЕКГ. Для імітації таких ситуацій на передній панелі можна 

задати амплітуду шуму у мВ. Далі варто вказати ім'я й положення файлу звіту. У цьому файлі 

буде присутня результуюча інформація про стан здоров'я людини. Визначення ЧСС для 

реалізації подібного приладу є дуже важливим, тому що при 160 скороченнях за хвилину 

діагностують тахікардію, при 250 скороченнях за хвилину - тріпотіння шлуночків, а при 300 і 

вище - фібриляцію шлуночків (стан серця, при якому протягом декількох хвилин людина може 

вмерти).  Оскільки, даний кардіограф детектує піки ЕКГ для подальшого виявлення аритмії а 

також визначає число серцевих скорочень, треба задати верхній і нижній пороги числа серцевих 

скорочень, тобто пульсу. Пульс, що виходить за ці межі, буде вважатися таким, що не відповідає 

нормі. Задання цих меж доцільно хоча б тому, що для кожної людини існує своя норма ЧСС, 
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тому верхню й нижю межі бажано виставляти під кожного конкретного пацієнта. Загальне ж для 

всіх «вікно» значень традиційно визначається від 70 до 160 скорочень за хвилину. Задавши всі 

ці початкові дані, натискаємо кнопку «Проаналізувати ЕКГ». Після цього на панелі 

відображаються: реальний зашумлений сигнал і сигнал, що зведений до рівня нуля й пройшов 

вейвлет перетворення. Фактично таке перетворення сигналу  придушує шуми й «опускає» 

сигнал на рівень нуля, щоб потім можна було аналізувати дану ЕКГ. Інформація, що виводиться 

на панелі після аналізу ЕКГ, така:  

• визначення числа піків за час подачі сигналу, мінімум 20 с; 

• визначення частоти серцебиття в Гц; 

•  визначення ЧСС; 

• загоряння попереджувального індикатора у випадку, якщо ЧСС перебуває за межами 

норми; 

• визначається середнє значення періоду серцебиття в секундах; 

• у випадку виявлення такого тимчасового інтервалу між піками, що відрізняється від 

середнього значення серцебиття більш, ніж на 10%, у вікні «Ритм серця» з'являється 

повідомлення «Спостерігається аритмія»; 

• для кожного R-R інтервалу (інтервалу між піками), що перевищує більше, ніж на 10%, 

середнє значення, загоряється відповідний індикатор. 

Результат аналізу ЕКГ заноситься у файл звіту. 

 

Висновки 
Кардіограф, розглянутий у даній статті, є зручним, мобільним, дешевим приладом для 

аналізу ЕКГ. Він виявляє себе як доступний, недорогий, альтернативний варіант розробки 

подібних приладів, що до того ж може бути набагато легше пристосований до різноманітних 

цілей і задач, ніж решта приладів, реалізованих у конкретних апаратних схемах.  

Було використано простий та ефективний спосіб подавлення шумів за допомогою 

інструментів програмного середовища LabVIEW, а також реалізовано зручний інтерфейс 

користувача для визначення основних параметрів кардіограм. Подальші дослідження будуть 

спрямовані на удосконалення приладу та розширення його функціональних можливостей. 
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УДК 621.3.049.774 

В.В. Ленивий  

 

СІМЕЙСТВО МІКРОКОНТРОЛЕРІВ MSP430 ІЗ НАДНИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 
 

Сімейство MSP430 виділяється серед інших МК наднизьким енергоспоживанням. 
Крім того має високі показники продуктивності, надійності, широкий вибір вбудованої 
периферії та водночас низьку ціну. У статті наведено короткий огляд архітектури, 
периферії, режимів роботи і характерного для них споживання енергії. 

MSP430 family is separated from other MCU by ultra-low power consumption. Also it has 
high levels of performance, reliability, wide range of embedded peripherals and low cost 
simultaneously. The article provides a brief overview of the architecture, peripherals, operating 
modes and typical power consumption for each mode. 

Ключові слова: мікроконтролер, MSP430, енергоспоживання. 
Key words: microcontroller, MSP430, low-power. 
 

Вступ 
З розвитком МК розширюються області їх застосування. Однією із основних областей є 

використання МК в портативних рішеннях. Головні вимоги до таких МК це надійність та низьке 

енергоспоживання. Одним із сімейств, які задовольняють ці вимоги є сімейство 

шістнадцятирозрядних мікроконтролерів фірми Texas Instruments — 

MSP430 (http://www.ti.com/msp430). Перший МК з абревіатурою MSP430 з'явився в 1999 році. 

При створенні цього сімейства головний акцент було зроблено на зниження енергоспоживання. 

З того часу збереження енергії стало однією з головних ідей електронної техніки. І на ринку 

з’явились інші МК із низьким енергоспоживанням. Стаття знайомить читача із сімейством 

MSP430 для того, щоб він міг порівняти його із іншими МК та зробити оптимальний вибір. 

 

Енергоспоживання 
MSP430 має гнучку систему тактування. Вона дозволяє використовувати декілька 

тактових частот для реалізації різних режимів зниженого енергоспоживання LPM (Low-Power 

Mode), опис яких наведено в табл. 1 [1]. При реалізації цих режимів враховувались такі потреби: 

наднизьке енергоспоживання, швидкість і пропускна здатність. Характерне споживання струму 

МК сімейства MSP430 в різних режимах роботи показано на рис. 1 [2]. 

MSP430 може швидко переходити в активний режим із режимів LPM. Це забезпечується 

за рахунок малого часу переходу осцилятора DCO (Digitally Controlled Oscillator) в стійкий режим 

роботи. Генерація активується і стабілізується не більш, ніж за 1 мкс. Ця можливість дозволяє 

збільшити час перебування ЦП в режимах LPM (рис. 2) [1]. 
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Табл. 1. Режими роботи основної системи тактування MSP430 

Режим Опис 

C
P

U
 

(M
C

LK
) 

S
M

C
LK

 

A
M

C
LK

 

B
O

R
 

С
ам

оа
кт

и

ва
ці

я Джерела 

переривань 

Активний 

(AM) 

ЦП, всі дозволені тактові сигнали 

і периферія активні 
● ● ● ●  

Вся 

дозволена 

периферія 

LPM0 ЦП вимкнений, тактування 

периферії дозволено 
 ● ● ● ● 

LPM1 

ЦП вимкнений, тактування 

периферії дозволено, DCO і DC-

генератор можуть бути вимкнені 

 ● ● ● ● 

LPM2 

ЦП вимкнений, дозволена тільки 

одна тактова частота периферії, 

DC-генератор не вимикається 

  ● ● ● 

LPM3 ЦП, DC-генератор вимкнені   ● ● ● 

LPM4 ЦП і всі тактові сигнали вимкнені    ●  Зовнішні 

переривання 
 

 
Рис. 1. Характерне споживання моделей MSP430F21x1 в різних режимах 

 

 
Рис. 2. Схематичний графік характерного режиму роботи MSP430 

 

MSP430 має систему захисту від зниження напруги BOR (Brown-Out Reset). BOR виявляє 

зниження напруги нижче допустимого рівня і скидає МК, коли живлення відновлюється. В 

MSP430 захист BOR постійно ввімкнений у всіх режимах. Це підвищує надійність, що особливо 

важливо при роботі від батарей. 
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Архітектура 
Мікроконтролери сімейства MSP430 мають архітектуру фон Неймана (рис. 3 [2]) і мають 

16-розрядний RISC ЦП, периферійні модулі, гнучку систему тактування, з’єднані спільними 

шинами адреси MAB (Memory Address Bus) і даних MDB (Memory Data Bus). Це забезпечує 

гнучку повнорозрядну систему адресації за один цикл. В поєднанні із відображеними в пам’яті 

аналоговими і цифровими периферійними модулями, сімейство MSP430 придатне для обробки 

змішаних сигналів. 

 

 
Рис. 3. Архітектура MSP430 

 

До складу MSP430 входить велика кількість аналогових і цифрових периферійних 

модулів. Вони при мінімальному енергоспоживанні забезпечують системні переривання, 

сигнали скидання і арбітраж шини. Багато модулів працюють автономно, не займаючи ресурс 

процесора, за рахунок цього зменшується час перебування ЦП в активному режимі. 

 
Ядро 

16-розрядний RISC ЦП MSP430 володіє рядом можливостей, спеціально призначених для 

підтримки сучасних методів програмування, таких як обчислювані переходи, табличні 

розрахунки, а також використання мов високого рівня, зокрема, мови С. Дизайн ЦП передбачає 

гнучке використання тільки 27 команд і 7 способів адресації. Ортогональна архітектура дозволяє 

з кожною із команд використовувати будь-який режим адресації. Команди мають одно- і 

двобайтні формати. ЦП має 16 повністю доступних регістрів, включаючи лічильник команд, 

регістри стану і вказівник стеку. Один із регістрів генерує шість найуживаніших констант, 

зменшуючи розмір коду [2]. 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           81

 

Система синхронізації 
Модуль системи синхронізації виробляє три тактових сигнали: MCLK (Master CLocK), 

SMCLK (Sub-system Master CLocK), ACLK (Auxiliary CLocK). Головна тактова частота (MCLK) ЦП 

створюється внутрішнім осцилятором із цифровим керуванням до 25 МГц або зовнішнім 

кристалом. Допоміжна тактова частота (ACLK) створюється внутрішнім генератором із малим 

споживанням, або зовнішнім кристалом. Головна тактова частота другого порядку (SMCLK) для 

швидких периферійних модулів створюється внутрішнім осцилятором до 25 МГц або зовнішнім 

кристалом. Сигнал MCLK використовується для тактування ЦП і швидкодіючих периферійних 

модулів. SMCLK і ACLK в різних комбінаціях використовуються для тактування периферійних 

модулів. Застосування трьох сигналів синхронізації дозволяє досягти найкращого балансу між 

продуктивністю і споживаною потужністю [1, 2]. 

 
Периферія 

Мікроконтролери MSP430 від початку розроблялись як малоспоживаючі. Тому їхні 

периферійні модулі також мають низьке споживання. Крім того є можливість індивідуального 

їхнього включення—виключення. Це можна робити як в ручному режимі так і, що важливіше, в 

автоматичному. Наприклад, якщо АЦП ADC12 не виконує перетворення, то він автоматично 

блокує свій вбудований задаючий генератор і цифрову схему обробки. Перед початком 

перетворення модуль автоматично вмикається або перезапускається. 

Крім того, один периферійний модуль може керуватись іншим. Наприклад, АЦП ADC12 

може бути запущений таймером Timer_A або Timer_B. Це дозволяє синхронізувати вибірки АЦП 

і виконувати їх без використання обчислювальної потужності ядра. АЦП ADC12 може 

активізувати ЦП уже після закінчення перетворення. 

Деякі МК сімейства MSP430 мають функцію прямого доступу до пам’яті (DMA), яка 

дозволяє автоматично оброблювати дані без втручання ЦП. Використовуючи DMA, можна 

збільшити швидкість обробки даних і, що важливіше, зменшити споживання енергії. Так, 

наприклад, DMA може зберігати дані з АЦП в пам’ять без участі ЦП. 

Керування синхронізацією периферії це ще одна особливість, яка зменшує споживання 

енергії. Модуль I2C, який входить до складу деяких МК сімейства MSP430, може сам управляти 

своїм тактуванням. Якщо йому потрібне тактування він автоматично його активує. Це дозволяє 

ЦП довше бути вимкненим. При цьому є можливість декодувати I2C адресу навіть при 

вимкненому ядрі [3]. 

В залежності від моделі, МК MSP430 може мати різні периферійні модулі. Серед 

аналогових є такі: 10- і 12-розрядні АЦП, 16-розрядний сигма-дельта АЦП, компаратор, 12-

розрядний ЦАП, операційний підсилювач. MSP430 має декілька різновидів таймерів: 

асинхронний 16-розрядний таймер, сторожовий таймер, базовий таймер із двох незалежних 8-

розрядних таймерів, таймер реального часу. Системні модулі включають DMA, керування 

живленням, BOR, контролю напруги живлення (супервізор), покращення збереженості даних, 

вводу/виводу, апаратний помножувач. Для забезпечення зв’язоку та інтерфейсу з іншими 
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пристроями MSP430 має вихідний РЧ-модуль, покращений стандарт шифрування, USB, USART 

(UART, SPI, I2C), USCI (UART, SPI, I2C, LIN, IrDA), USI (SPI, I2C). Щодо зручності вимірювань, то 

вона крім вже перерахованих досягається використанням скануючого інтерфейсу (для 

автоматичних вимірювань лінійних та кутових переміщень) та ESP430 (для вимірювань витрат 

електроенергії в однофазних системах). Деякі підсімейства MSP430 мають контролер РКІ для 

керування дисплеєм [1]. 

 

Основні застосування 
МК MSP430 із низьким енергоспоживанням і аналоговою периферією підходить для 

вимірювання витрат ресурсів та приладів, які збирають енергію із оточуючого середовища. 

Вбудовані в MSP430 аналогові модулі і низьке енергоспоживання роблять ці МК дуже 

привабливими для застосування в багатьох медичних приладах, особливо портативних. Нове 

сімейство CC430 включає мініатюрні, економічні, високопродуктивні мікросхеми MSP430 із 

інтегрованими РЧ-модулями. Вони підходять для рішень із обмеженнями по вартості і 

габаритам. Наприклад, для дистанційних вимірювань датчиками. Завдяки вбудованій 

комунікаційній периферії і аналоговим модулям МК MSP430 — це гарний вибір для керування 

мініатюрними електроприводами. МК MSP430 зручний для використання в приладах із 

ємнісними кнопками. Оскільки MSP430 може довгий час працювати від батарей, то він може 

знайти застосування в системах безпеки, де енергоспоживання — критичний фактор [1]. 

 
Висновки 

Кожний МК унікальний в своєму наборі функцій і підібрати аналог для нього дуже складно. 

В більшості випадків МК являє собою основу виробу, його інтегрованість визначає 

функціональні можливості пристрою, в продуктивність — складність реалізованого алгоритму. 

Одна із основних задач розробника, не просто взяти найбільш продуктивний і інтегрований МК, 

а знайти найоптимальніше рішення: продуктивність—функціональність—ціна. Та коли мова йде 

про рішення із портативним живленням, то на перше місце виходить енергоспоживання. 

Сімейство MSP430 дає розробнику можливість отримати тривалий час роботи від батарей та, 

завдяки великій кількості різновидів, підібрати МК, який оптимально підходить для даної задачі. 
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ДОМАШНЯЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ 

 
Рассматривается схема цифровой метеостанции; кратко описаны основные блоки 

устройства. Приведены  основные виды домашних метеостанций. 
Digital weather station’s scheme is considered. The main blocks are briefly described. 

The main kinds of domestic weather station are presented. 
Ключевые слова: метеостанция, микроконтроллер, датчик, блок. 

Key words: weather station, microcontroller, sensor, block. 

 

Введение 
Сегодня существует множество сервисов, предлагающих нам в том или ином виде 

сведения о погоде – прогнозы погоды по радио и телевидению, в печатных изданиях и в 

глобальной сети. Чтобы просмотреть или прослушать информацию о погоде строго по часам 

считать минуты до начала желанного прогноза и ни в коем случае не опоздать. 
Сейчас техника уже давно достигла того уровня, когда каждый человек может стать сам 

себе Гидрометцентром. Для этого были разработаны портативные метеостанции. Современные 

портативные метеостанции представляют собой приборы, которые способны не только 

измерить температуру, влажность воздуха или давление, но и проанализировать полученные 

результаты, сделав точный прогноз погоды на несколько дней. Целью данной статьи является 

освещение принципов построения современных портативных метеостанций. 

 

Виды домашних метеостанций 
Современные домашние метеостанции делятся в зависимости от сложности и 

выполняемых функций делятся на 3 вида [1]: 

-аналоговые; 

-цифровые; 

-профессиональные. 

Аналоговые метеостанции появились намного раньше и являются приборами, в которых 

для измерения и показания параметров погоды использована лишь механика. Данные приборы, 

а в основном это баротермометры, располагаются внутри помещений, и поэтому 

предназначены для ориентировочного слежения за изменением атмосферного давления. 

Ориентируясь на эти данные, и делается приблизительный прогноз погоды. 

Цифровые метеостанции — это уже более сложные приборы, состоящие из 

информационно-управляющего блока и цифровых датчиков, в том числе и выносных. 

Цифровые метеостанции благодаря точным датчикам и высокотехнологичному программному 

обеспечению производят замеры очень точно. Кроме температуры они измеряют атмосферное 

давление и влажность воздуха как внутри помещения, так и снаружи. На основе этих данных и 
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при помощи специального программного обеспечения на некоторых дорогих моделях 

производится анализ с последующим прогнозом погоды наперёд. 

Профессиональные метеостанции относятся к наиболее продвинутому классу 

метеостанций, которые и по размерам, и по возможностям превышают цифровые 

любительские модели. Профессиональные домашние метеостанции оснащены пультом 

дистанционного управления и радиодатчиками, которые помогают измерять температуру, 

влажность, абсолютное и относительное атмосферное давление. Ко всему этому можно еще 

добавить скорость и направление ветра, точку росы. Практически все профессиональные 

метеостанции можно подключать к компьютеру, для того чтобы перенести накопленные данные 

и обработать посредством специализированного программного обеспечения, что входит в 

комплект таких станций. 

 

Структура устройства 
Рассмотрена структура типичной домашней метеостанции. 

Данное устройство выполняет точные измерения температуры в помещении и на улице, 

атмосферное давление и влажность воздуха [2]. Кроме измерения метеоданных, указанных в 

таблице 1, станция имеет дополнительные функции: часы, календарь, лунный календарь, 

будильник. Накопленную и текущую информацию о погоде можно по интерфейсу USB 2.0 

передать для анализа на компьютер. Устройство имеет малые габаритне размеры и 

реализовано на современной элементной базе. 

Устройство состоит из следующих блоков (рис.1): 

1. Блок хранения данных. 

2. Блок связи с компьютером. 

3. Блок измерения метеоданных. 

4. Блок обработки информации. 

5. Блок управления. 

6. Блок индикации. 

Напряжение внешнего источника питания метеостанции — 9...15 В. Потребляемый от 

него ток в обычном режиме — 17 мА, во время связи с компьютером он возрастает на 23 мА. 

Включение подсветки увеличивает потребляемый ток на 20 мА. Резервная батарея из четырех 

гальванических элементов типоразмера AAA обеспечивает полноценную работу метеостанции 

продолжительностью до двух суток без внешнего питания. Ток, потребляемый от батареи, не 

превышает 9 мА. 

Основным элементом устройства является микроконтроллер (МК). Он обрабатывает 

данные поступающие со всех датчиков, преобразовывает и передает на блок индикации или на 

компьютер через интерфейс USB 2.0. 
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Рис.1 Структурная схема устройства. 

 

Связь с компьютером через интерфейс USB осуществляется с помощью адаптера 

FT232RL. Адаптер представляет собой высокоскоростное USB-устройство предназначенное 

для подключения периферийных устройств, соответствующих стандарту TIA/EAI232 и 

используется для использования в системах оснащенных шиной USB. FT232RL имеет такие 

особенности [3]: 

 поддержка спецификации USB 2.0; 

 полный набор сигналов интерфейса RS232; 

 питание от шины USB; 

При соединении происходит автоматическая синхронизация часов метеостанции и 

компьютера. Обмен информацией происходит только по инициативе компьютера, сама 

метеостанция работает автономно и полностью сохраняет свою функциональность независимо 

от подключения к компьютеру [2]. 

Блок измерения метеоданных состоит из 2 датчиков температуры, 2 датчиков 

атмосферного давления и влажности. Данные к МК поступают с датчиков температуры в 

цифровом виде через интерфейс 1-Wire. Датчики атмосферного давления и влажности 

подключены к АЦП МК. Интервалы измерений и погрешности представлены в таблице 1. Время 

всех измерений занимает 0,6 с. При отсутствии какого-нибудь из датчиков или его 

неисправности метеостанция не теряет своей работоспособности. К устройству также 

подключается датчик ветра. 

 
Таблица 1. Интервалы и погрешность измерений [2]. 

Параметр Интервал Погрешность 

Температура -50…90 ○С 0,1 ○С 

Атмосферное давление 15…115 кПа 1,5% 

Влажность воздуха 0…100% 0,5% 
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Для хранения данных используется энергонезависимая память(EEPROM) емкостью 512 

кбайт, подключенная по интерфейсу I2C к МК. Станция каждый час автоматически запоминает 

текущие значения метеоданных, памяти хватает на 300 суток. 

В блок управления устройством входит клавиатура, состоящая с 6 кнопок. С помощью 

клавиатуры можно менять настройки станции, менять текущую дату и время, управлять 

будильником, отключать некоторые датчики.  

Информация выводится на жидкокристаллический экран. При включении подсветки 

экрана ток потребления устройства возрастает на 20 мА. 

Рассмотренная цифровая домашняя метеостанция имеет все необходимые функции для 

домашних условий, но не хватает такой важной функции как определения степени 

загрязненности воздуха. В некоторых профессиональных метеостанциях существует измерения 

загрязненности воздуха, но такие метеостанции стоять дорого и зачастую датчик, отвечающий 

за измерения загрязненности, не входит в комплект и нужно его докупать.  

Для реализации этой функции нужно в данное устройство добавить датчик газов, который 

может измерять концентрации газов, загрязняющие воздух, например выхлопные и угарные 

газы. Датчик подключается к блоку обработки информации (к АЦП микроконтроллера), уровень 

загрязнения выводится на блок индикации.  Добавления датчика газов в устройство увеличит 

цену незначительно. 

 

Выводы 
Была рассмотрена структура типичной цифровой метеостанции. Данное устройство 

имеет исчерпывающим  набором измеряемых параметров, и также имеется возможность 

добавления функции определения степени загрязнения воздуха и при этом цена остается 

приемлемой. 
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СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ С АРХИВИРОВАНИЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ 
ЧЕРЕЗ USB 

 
В данной статье описана система отслеживания девиации частоты. Указываются 

задачи, в которых применение этой системы является наиболее целесообразным. 
Приводятся рекомендации, согласно которым не обходимо проводить разработку таких 
систем. 

This article describes a system for tracking the frequency deviation. Specified task, in 
which the use of this system is most appropriate. Provides guidelines under which it is 
necessary to carry out the development of such systems. 

Ключевые слова: девиация частоты, USB, архивирование. 
Keywords: frequency deviation, USB, archiving. 
 

Введение 
Для современного этапа научно-технического прогресса свойственно непрерывное 

совершенствование элементной базы микроэлектроники. Самые крупные научно-технические 

достижения осуществляется в значительной степени благодаря широкому использованию 

электронных средств измерения, обработки, управления. Особенно, возросла роль электроники 

с развитием технологии микросистемотехники, которая позволяет существенно уменьшить 

габаритные размеры, массу, автоматизировать процесс изготовления электронных устройств, 

значительно повысить надежность электронных систем управления. Микросхемотехника, 

являясь основой современной вычислительной и управляющей техники, привела к разработке 

и широкому внедрению нового класса электронных устройств – микропроцессоров и 

однокристальных микроЭВМ [1]. 

На сегодняшний день электронные устройства используются практически везде: в 

домашних условиях, на предприятии, в транспорте и т.п. Из них можна выделить класс 

приборов, которые используются в метрологических целях, например для измерения частоты и 

др. Одним из способов измерения неизвестной величины является ее количественное 

определение при помощи эталонных мер. Очевидно, что точность таких измерений будет 

главным образом зависеть от точности эталонов. В настоящее время измерения времени и 

частоты является наиболее точными, так как эталоны этих физических величин могут быть 

определены с наивысшей точностью. К тому же время и частота наиболее пригодны для 

определения цифровыми методами. Часто для повышения точности измерений некоторые 

физические величины специально предварительно преобразуют в сигналы, пропорциональные 

времени (частоте), которые затем количественно определяют цифровыми методами [2]. 
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Проблематика измерения девиации частоты 
Использование цифровых измерительных устройств для измерений существенно 

превосходит измерения аналоговыми устройствами. Но каким-бы не был точным прибор, он 

имеет определенный процент погрешности. 

Девиация частоты – наибольшее отклонение частоты модулированного радиосигнала от 

значения его несущей частоты (ГОСТ 24375-80). Так как уровень модулирующего сигнала 

является случайной функцией времени, то и девиация частоты также является случайной 

величиной. Однако рядом нормативных документов регламентируется номинальное и 

предельно допустимое значение девиации частоты. 

Для измерения девиации используются, так называемые, измерители модуляции, 

которые относятся к группе радиоизмерительных приборов. По виду измеряемой величины 

делятся на измерители коэффициента амплитудной модуляции (модулометры) и измерители 

девиации частоты (девиометры), в настоящее время распространены комбинированные 

приборы для измерения параметров модуляции как амплитудной, так и импульсной. 

Девиометр – измерительный прибор, предназначенный для определения характеристик 

модулированного сигнала – коэффициента амплитудной модуляции и (или) девиации частоты. 

Девиометры (как и все измерители модуляции) относятся к группе радиоизмерительных 

приборов.  

Радиоизмерительные приборы (электронные измерительные приборы, электронные 

средства измерений) – большая группа средств измерений, предназначенных для определения 

электрических, магнитных и электромагнитных величин, характеризующих работу 

радиотехнических и электронных устройств и систем. Исторически радиоизмерительные 

приборы появились в результате развития электротехнических измерений, поэтому граница 

между группами радиоизмерительных и электроизмерительных приборов размыта. 

Основные нормируемые характеристики: 

 Диапазон рабочих частот; 

 Диапазон измерения коэффициента АМ, девиации частоты; 

 Допустимая погрешность измерения коэффициента АМ, девиации частоты. 

Структурная схема устройства представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы отслеживания девиации частоты 
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Устройство содержит следующие функциональные блоки: 

1) трансформатор; 

2) блок преобразования; 

3) микроконтроллер (в даном устройстве используется контроллер семейства Classic 

AtMega 16U4); 

4)  схему питания; 

5)  внешний генератор.  

Прибор подключается к компьютеру через USB – порт. 

При определении девиации частоты синусоидальный сигнал предварительно 

преобразуется для пригодный для измерения сигнал напряжения. После сигнал  поступает на 

блок преобразования, сигнал на выходе которого имеет постоянную амплитуду и фазу. Таким 

образом, фаза уменьшается с увеличением частоты и растет с ее уменьшением. Сдвиг фазы 

устанавливается равным 900 при номинальной частоте 50 Гц. Сигнал со смещенной фазой 

(смещение произошло при помощи инвертора) также преобразуется в последовательность 

прямоугольных импульсов и одновременно поступает на логические элементы «И». Потом 

сигнал поступает на контроллер, в котором идет подсчет импульсов и определяется девиация. 

Результат передается на компьютер и выводится на экран.  

Прибор может использоватся как в домашних условиях, так и на предприятии, где очень 

важно, чтобы был постоянный контроль за частотой сети. Так как при возникновении девиации 

частоты могут нарушатся процессы изготовления плат или интегральных микросхем. Это 

приведет к большим бракам в производстве, а также большим убыткам. Устройство очень 

удобное для использования, имеет небольшой вес, габаритные размеры, не требует 

значительных ресурсов для транспортировки. 

 

Выводы 
В статье рассмотрена система отслеживания девиации частоты с возможностью 

передачи данных на персональный компьютер. Также рассмотрены применение такого 

устройства в разных отрослях. Измерение девиации не требует значительных ресурсов, а 

приборы для ее измерения можна устанавливать практически в любом месте на предприятии. 

Расходы на обслуживания устройства незначительны.  
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УДК 621.38 

Д.А. Павленко 

 

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ТЕКСТА ДЛЯ ПОИСКА С УЧЕТОМ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК 
 

В данной статье рассматривается проблема создания эффективного алгоритма 
индексирования текста с учетом орфографических ошибок. Представлена обработка 
простейшего запроса, содержащего ошибку. Приводятся базовые знания, с помощью 
которых проведены оценка и анализ алгоритма Маасса-Новака.  

This article deals with problem about creating effective algorithm for text indexing with 
errors. The article gives the simple query processing, which consists an error. Much attention is 
given to basic knowledge, which help with analysis of the Maass-Novak algorithm. 

Ключевые слова: индексирование текста, поиск, орфографическая ошибка. 

Key words: text indexing, search, spelling error. 
 

Введение 
Цель индексирования документов – возможность их быстрого поиска. Индекс – это набор 

слов документа или о документе, по которым этот поиск производится. Основными критериями 

качества индексирующих поисковых подсистем являются качество поиска (процент 

нерелевантных документов в списке найденных), размер индекса по отношению к размеру 

документа и скорость поиска по нему [1].  
В качестве области применения можно выделить следующие направления: 

1. Поиск документов в сети Интернет. Важно добиться, чтобы орфографические ошибки 

страниц, помещаемых в Интернет, не ухудшали точность поиска по большим коллекциям 

документов. 

2. Автоматическое исправление орфографических ошибок. Можно автоматически 

предлагать замену слова, в котором пользователь допустил опечатку или орфографическую 

ошибку в поле ввода. 

3. В вычислительной биологии, в качестве поиска образца в неточных 

экспериментальных данных и поиска похожих участков ДНК.  

Все вышеперечисленное определяет актуальность и диктует необходимость в 

исследовании вопросов индексирования текста для поиска с учетом орфографических ошибок, 

что и является целью данной статьи.  

 

Постановка задачи 
Необходимо оценить алгоритм Маасса-Новака на предмет времени поиска данных и 

времени индексирования, используя знания о расстоянии Левенштейна и о понятиях структурах 

данных с целью возможности выбора этого метода в качестве создания эффективной системы 

индексирования текста для поиска с учетом орфографических ошибок. 
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Пример обработки запроса, содержащего ошибку 

Пусть T  – коллекция документов (возможно, один документ), суммарный размер всех 

документов равен n . Пусть P  – образец, который (в точности или с некоторыми отклонениями) 

требуется найти в документах из коллекции. Обозначим длину образца m . 

В образце могут содержаться ошибки, а именно он может отличаться от искомого участка 

текста следующими изменениями: пропущенный символ; лишний символ; измененный символ. 

Максимальное допустимое число ошибок равно d . Кроме того, все нижеприведенные 

результаты переносятся на случай метрики Хэмминга, а именно, на случай, когда единственной 

допустимой ошибкой является измененный символ.  

Постановка задачи: требуется найти одно из следующих множеств: 

 все вхождения образца в коллекцию документов 

 все начальные позиции вхождений образца 

 все документы, содержащие образец 

Рассмотрим пример – коллекцию документов T , состоящую из четырех генетических 

кодов: 

1. GACTCAAAACGGGTGC 

2. GTGACCGACGGATGAC 

3. CCTACAAACATGTTCG 

4. TAAACCTGAGACCAAC 

В этих документах будем искать образец P  = ACAAC. При этом будем допускать не 

более  1d ошибок. 

Вхождения образца в коллекцию в 1-ом документе: ААААС, АААС; в 3-ем: АСАААС, 

АСААА, АСАА, в 4-ом: АААС, АССААС, ССААС, СААС 

Начальные позиции вхождений в 1-ом документе: 6, 7; в 3-ем документе: 4, 6 и в 4-ом 

документе: 2, 11, 12, 13 

Ответ на запрос поиска образца содержит следующие документы: 1, 3, 4. 

 

Необходимые знания 
При оценке алгоритмов индексирования текста для поиска с учетом орфографических 

ошибок необходимо использовать знаниями о расстоянии Левенштейна и понятия о структурах 

данных.  

1. Расстояние Левенштейна [2] 

Пусть u  и v  – две строки из некоторого алфавита. 

Операцией редактирования называется одно из следующих действий со строкой: 

добавление символа в произвольную позицию, удаление символа и/или замена одного символа 

другим. 

Расстоянием Левенштейна ( , )d u v  между строками u и v называется наименьшее 

количество операций редактирования, необходимое, чтобы перевести u  в v . 
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Расстояние Левенштейна между строками u  и v  вычисляется методом динамического 

программирования за время ( * )O u v  с использованием следующей формулы: 

 
  


  
     [ ], [ ]

( [1.. ], [1.. 1]) 1
( [1.. ], [1.. ]) min ( [1.. 1], [1.. ]) 1

( [1.. 1], [1.. 1]) u i v j

d u i v j
d u i v j d u i v j

d u i v j
 (1) 

Например, d  (”АВТОР”, ”АФФТАР”) = 3 (3 операции редактирования) 

2. Функция min pref  

Введем функцию, характеризующую в каком-то смысле место первой ошибки в одной 

строке относительно другой строки. 

min ( )upref v  это наименьшее расстояние l , такое что: 

   ( ( ), ( )) ( , )l l u vd pref u pref v d u v , (2) 

    1 1( ) ( )l l u vsuff u suff v , (3) 

где: ( )lsuff u , ( )pref v - количество символов соответственно в суффиксе строки u  и 

префиксе v . 

3. Виды боров [3] 

Бор – классическая структура данных для хранения набора строк (рис.1). Размер бора 

линейно зависит от суммы длин всех строк, а поиск в бору занимает время, пропорциональное 

длине образца.  

 

 
Рис. 1. Пример простейшего бора 

 

Сжатый бор – структура данных для хранения набора строк, отличающаяся от бора 

следующим улучшением: если у некоторой вершины исходящая степень равна 1, то эту 

вершину, ребро, входящее в нее, и ребро, исходящее из нее, можно объединить в одно ребро с 

более чем одним символом (рис.2). 

 
Рис. 2. Пример сжатого бора 
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l -слабый бор (рис.3) – это улучшение сжатого бора, применимое в данной области. 

Глубиной вершины называется длина пути от корня до этой вершины, так глубина корня равна 

0. 

 

 
Рис. 3. Пример 2-слабого бора 

 

l -слабый бор имеет структуру сжатого бора в вершинах с глубиной, меньшей l . На 

уровне l  ветвление заканчивается, и все суффиксы дописываются на ребрах, исходящих из 

вершин глубины l . В частности, из вершины глубины l  могут выходить ребра, помеченные 

строками, начинающимися с одной буквы, что было недопустимо в обычном и сжатом боре. 

 

Алгоритм Маасса-Новака [4] 
Алгоритмы индексирования текста для поиска с учетом орфографических ошибок 

различны как по времени запроса, времени индексирования, так и по размеру структуры 

данных. В качестве анализа выбран лучший метод по этим критериям, а именно алгоритм 

Маасса- Новака. 

1. Случай при  1d  

Пусть S  – сжатый бор, содержащий все подстроки T . Обозначим 0h  высоту S . 

Поскольку,  1d , есть лишь два варианта нахождения образца в тексте: 

Если P  встречается в T  как подстрока (без ошибок), то P  найдется в S . 

Если P  встречается в T  с одной ошибкой, возможны два важных случая: 

1. Ошибка после 0h -го символа, т.е.  0min ( )spref P h  

2. Ошибка до 0h -го символа (включительно), т.е.  0min ( )spref P h , 

где s  – подстрока T , похожая на P . 

Пусть  0min ( )spref P h , то есть ошибка не в первых 0h  символах. Тогда 

последовательность действий следующая: поиск P в боре S , затем доходим до листа и 

сверяем метку на этом листе с оставшимся суффиксом P . 

Рассмотрим случай  0min ( )spref P h . 

Чтобы отлавливать такие вхождения образца, заранее посчитаем отличающиеся от строк 

из T ровно одной ошибкой, и эта ошибка в позиции, не большей 0h . 
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Оценим количество таких строк. В каждой позиции можно добавить символ   

различными способами, изменить символ  1способами и, наконец, удалить символ одним 

способом. Итого, 2  возможных ошибок в каждой позиции. Таким образом, для каждой строки 

из S  порождается 0( )O h  новых строк. 

Все такие строки сложим в сжатый бор 'S  высоты 1h . Теперь при обработке строки P  

необходимо найти все вхождения строки P  в бор 'S . Таких вхождений может быть несколько – 

в этом случае для выдачи ответа необходимы интервальные запросы. 

2. Общий случай 

Предположим, что P  совпадает некоторой строкой s  из S  с d  ошибками. 

Случай 1: 
0 0
( ) ( )h hpref P pref s . 

В таком случае в боре S  следует дойти до листа. Обработка такого случая занимает 

( )O md времени. 

Случай 2: 
0 0
( ) ( )h hpref P pref s . 

Тогда в боре 'S  присутствует строка r , являющаяся строкой P  с исправленной первой 

ошибкой. Рассмотрим, где находится первая ошибка в строке r  относительно s . 

При  1min ( )spref r h .В таком случае по строке r  дойдем в боре 'S  до соответствующего 

листа. За время ( )O md ее можно сверить с образцом P . 

При  1min ( )spref r h . Чтобы обрабатывать такие ситуации, сначала подсчитаем все 

строки, отличающиеся от строк из 'S  одной ошибкой в первых 1h  символах. Аналогично 

приведенным выше рассуждениям, при этом бор разрастется в 1( )O h раз, и получится бор ''S . 

В боре ''S  находим строчку P  и так далее. 

 

Оценка времени поиска 

В процессе обработки строки P  могли возникнуть следующие случаи: 

1. В боре не оказалось строки P . Такая ситуация обрабатывается за ( )O m времени. 

2. Пройдя бор, дошли до листа. Обработка этой ситуации требует в общем случае 

 ( ) ( )O d md O m времени. 

3. При обходе бора кончилась строка. При аккуратной реализации интервальных 

запросов этот этап обрабатывается за время ( )O m occ , где occ  – стандартное обозначение 

для размера ответа (с англ. occurences). 

 

Оценка времени индексирования 
Во-первых, оценим суммарный размер всех боров. Он асимптотически растет как 

0 1 1( ... )dO h h h n . Значения d и   считаются константами и в асимптотическую оценку не входят. 
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Однако построение последнего, самого большого бора, занимает большее время, 

поэтому, время создание индекса оценивается следующей величиной: 0 1( ... )dO h h h n . 

Маассом и Новаком были оценены величины jh  в случае, если строки коллекции P  

порождаются постоянным эргодическим источником. В таких предположениях они показали, что 

 (log )jh O n , во-первых, в среднем, а во-вторых, с высокой вероятностью. 

 

Выводы 
Алгоритм Маасса-Новака – есть первый алгоритм с приемлемым временем создания и 

размером индекса, который позволяет обрабатывать запрос за наилучшее возможное время – 

( )O m occ . 

К сожалению, в имеющемся алгоритме за всеми асимптотическими оценками скрываются 

огромные константы, экспоненциально зависящие от d и  . Для практического применения 

необходимо коренным образом улучшить эти оценки. 

Кроме того, оценки размера индекса доказаны для случайно-порожденных коллекций 

строк. Существуют примеры коллекций, для которых доказанные оценки не работают. Поэтому 

принципиально важно создать алгоритм, дающий хорошие оценки на размер индекса и на 

время его создания в худшем случае. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 
 

Рассматривается схема универсального измерительного устройства. Кратко 
охарактеризована работа каждого блока схемы; представлены основные режимы 
работы. 

Multi purpose measuring instrument’s scheme is considered. Functions of its blocks are 
briefly described; the main moods are presented. 

Ключевые слова: измерительный прибор, микроконтроллер, блок. 
Key words: measuring instrument, microcontroller, block. 
 

Введение 
Изготовление и налаживание даже несложных радиоэлектронных устройств практически 

невозможно без измерительной аппаратуры. Все те, кто решил практически заняться 

электроникой, очень скоро убедятся в необходимости подобных инструментов. 

Быстрое развитие микроэлектроники привело к неактуальности аналоговых компактных 

измерительных устройств. Это связано с рядом преимуществ цифровых приборов: 

― уменьшение массогабаритных параметров; 

― повышение точности измерения; 

― вывод результата измерения непосредственно в числовой форме. 

Сегодня наиболее популярны цифровые измерительные приборы с автономным 

питанием. Несмотря на свои малые габариты, многие из них являются многофункциональными 

и позволяют измерить не только напряжение, но и ряд других параметров. 

Наличие недорогих микроконтроллеров и необходимых микросхем позволяет 

самостоятельно создать измерительное устройство с необходимым набором функций. 

Данная статья посвящена разработке подобного устройства ― универсального 

малогабаритного измерительного устройства на современной элементной базе и с автономным 

питанием. 

 

Структура устройства 
Предлагаемая реализация позволяет получить прибор со следующими возможностями: 

― измерение постоянного напряжения; 

― измерение частоты электрических колебаний; 

― измерение емкости конденсаторов; 

― измерение индуктивности катушек; 

― генерация импульсного сигнала с уровнем ТТЛ. 

Результатом разработки должен быть прибор, с соответствующими техническими 

характеристиками: 
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― диапазон измеряемых частот в режимах, Мгц: 

“F1”    0,01…50; 

“F2”    40…500; 

“F3”    200…2000; 

― чувствительность в режиме измерения частоты, мВ 30…50; 

― время измерения частоты, в режимах, с: 

“F1”    0,2; 1; 10; 

“F2”, “F3”   0,2; 

― диапазон измерения емкости конденсаторов в режимах: 

“C”    от 0,2 пФ до 0,1 мкФ; 

“C1”    от 0,1 мкФ до 10 мФ; 

― диапазон измерения индуктивности от 0,1 мкГн до 5 Гн; 

― диапазон измерения постоянного напряжения, В 0,02…15; 

― погрешность измерения в режимах (без учета нестабильности частоты кварцевого 

генератора и в нормальных климатических условиях): 

“F1” (время измерения 0,2 с)  5 Гц; 

“F1” (время измерения 1 с)  1 Гц; 

“F1” (время измерения 10 с)  0,1 Гц; 

“F2”     120 Гц; 

“F3”     480 Гц; 

“C”, “C1”    2%; 

“L”     2…10%; 

“U”     0,05 В; 

― напряжения питания, В:  7…15. 

 

Структурная схема устройства представлена на рис. 1: 

 

 
Рис. 1 Структурная схема устройства 

 

Функционально проектируемое устройство можно разделить на следующие блоки: 

― блок обработки информации; 
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― блок управления; 

― блок индикации; 

― блок измерения частоты и напряжения; 

― блок измерения емкости и индуктивности; 

― блок питания. 

Рассмотрим более подробно каждый блок. 

 

Блок обработки информации 
Блок обработки информации состоит из микроконтроллера и необходимых для его 

работы компонентов. 

В качестве микроконтроллера выбрана микросхема фирмы Atmel ATmega48A. 

Основные характеристики: 

― тактовая частота   до 20 Мгц; 

― память программ (flash)  4 Кб; 

― память данных (ram)  512 б; 

― память данных (eeprom)  256 б; 

― рабочее напряжение  1,8 В ― 5,5 В. 

Данный контроллер также имеет в своем составе встроенный 10-разрядный 6-канальный 

аналогово-цифровой преобразователь и два 8-разрядных и один 16-разрядный таймер/счетчик, 

необходимость которых описана ниже. 

 

Блок управления 
Органами управления служат переменный резистор и четыре кнопки. Переменный 

резистор служит для выбора одного из следующих режимов работы устройства: 

― “калибровка”; 

― “L/C”; 

― “F1”; 

― “F2”; 

― “U”. 

В зависимости от выбранного режима открываются ключи на транзисторных сборках, 

подавая напряжение питания на тот или иной узел. 

 

Блок индикации 
В качестве индикатора использован символьный ЖКИ модуль с двумя строками по 16 

символов. В первой строке отображается режим работы, а во второй ― значение измеряемого 

параметра. 

Блок измерения частоты и напряжения 
Для измерения частоты до 500 МГц сигнал подают на первое гнездо. Для измерения 

частоты до 2000 МГц ― на второе. 
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Измерение частоты разбито на три режима, для каждого диапазона измерения. Это 

связано с ограничением рабочей частоты, с которой может работать счетчик 

микроконтроллера. При измерении частоты, превышающей частоту микроконтроллера, сигнал 

проходит через внутренний предделитель и (в режимах “F2”, “F3”) через делители микросхемы 

синтезатора частоты. В зависимости от выбранного режима, полученное микроконтроллером 

значение умножается на соответствующий множитель. В результате получаем измеряемую 

величину частоты. 

Для измерения напряжения от 0 до 15 В сигнал подают на первое гнездо. 

В этом случае аналоговый сигнал преобразуют в цифровой с помощью встроенного 

аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера. Напряжение исследуемого сигнала 

измеряется относительного опорного напряжения питания, подающегося на контроллер и 

определяется по следующей формуле: 

  U ADCW P ; (1) 

где U  ― измеряемое значение напряжения; 

ADCW  ― код полученный на выходе аналого-цифрового преобразователя; 

 r max/P U ADC  ― шаг приращения; 

rU  ― опорное напряжение; 

maxADC  ― максимально возможное значение результата аналого-цифрового 

преобразователя (для 10-разрядного АЦП равно 210 = 1024). 

Измеряемое напряжение должно быть меньше опорного, которое находится в диапазоне 

от 0 В до напряжения питания. 

 

Блок измерения емкости и индуктивности 
Измерение емкости и индуктивности происходит по резонансному принципу. 

Измеряемый элемент включается в колебательный контур с известными параметрами, 

входящий в состав измерительного генератора. По изменению генерируемой частоты, по 

приведенным ниже формулам рассчитываются искомые значения: 

 


1
1 1
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где 1f  ― начальная частота генератора; 
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2f  ― частота генератора после подключения индуктивности xL ; 

3f  ― частота генератора после подключения емкости xC . 

Для измерения емкости конденсаторов до 0,1 мкФ и индуктивности катушек использован 

генератор на микросхеме компаратора. Нормированными частотозадающими элементами 

генератора являются катушка индуктивности и конденсатор с известными параметрами, а также 

коммутируемый с помощью реле эталонный конденсатор. В зависимости от режима работы 

катушка индуктивности подключается к гнезду последовательно или параллельно. Сигнал с 

выхода генератора поступает на вход микроконтроллера, где измеряется его частота и 

вычисляется значения измеряемого параметра. 

Измерение емкости конденсаторов от 0,1 мкФ до 10 мкФ осуществляется с помощью узла 

на транзисторе, работающего в ключевом режиме. Сначала через резистор с выхода 

микроконтроллера поступает низкий уровень, транзистор открывается и происходи зарядка 

проверяемого конденсатора. Затем, с выхода контроллера поступает высокий уровень, 

транзистор закрывается и конденсатор разряжается через резистор. Микроконтроллер 

измеряет время разряда. Это значение однозначно зависит от емкости конденсатора, поэтому 

емкость вычисляется на основе следующих соотношений: 

― напряжение на конденсаторе C  при его зарядке через резистор R  ЭДС E : 

 


 
1

(1 )
t
RC

cU E e ; (7) 

― когда напряжение достигнет некоторого значения
1CU , время заряда 1t  может 

быть определено по формуле: 

    1
1 ln(1 )CU
t RC

E
. (8) 

Таким образом, емкость может быть вычислена по времени заряда и другим известным 

параметров. 

 

Блок питания 
Питается устройство от аккумуляторной батареи типа PP3. Напряжение питания всех 

узлов стабилизируется интегральным стабилизатором напряжения. Для зарядки 

аккумуляторной батареи, в составе устройства, используется внешний блок питания с 

напряжением 12…15 В. 

Большинство деталей установлены на печатной плате из двустороннего 

фольгированного стеклотекстолита. Использованы, в основном, элементы для поверхностного 

монтажа. 

 

Выводы 
Целью данной разработки было создание универсального малогабаритного 

измерительного прибора на современной элементной базе, с невысоким энергопотреблением и 

автономным питанием. 
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Полученный прибор, действительно можно назвать универсальным, поскольку он 

производит ряд измерений: 

― постоянного напряжения в диапазоне от 0 В до 15 В; 

― частоты сигнала в диапазоне от 0,01 МГц до 2000 МГц; 

― емкости конденсаторов в диапазоне от 0,2 пФ до 10 мФ; 

― индуктивности катушек от 0,1 мкГн до 5Гн. 
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ИНКУБАТОР С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Рассмотрены общие функции инкубатора, рассмотрена структурная схема 
типичного устройства, описан основной  функционал и технические характеристики 
устройства, объясняется внедрение дополнительных элементов и оборудования. 

General functions of the incubators are considered, the block diagram of typical device 
is considered, the basic functional and technical specifications of the device are described, the 
introducing additional elements and equipment are spoken. 

Ключевые слова: инкубатор,датчик влажности, микроконтроллер. 
Key words: incubator, humidity sensor, microcontroller. 
 

Введение 
В современное время птицеводство является одной из самых эффективных и 

рентабельных отраслей сельского хозяйства. Разведение домашней птицы – вид 

хозяйственной деятельности с быстрым оборотом капитала. Для реализации  эффективного 

выпуска создаются современные автоматизированные инкубаторы, которые и ответственны за 

приношение немалого материального дохода. 

На сегодняшний день, уровень развития электроники достиг того уровня, когда 

автоматизация в различных сферах жизнедеятельности человека может осуществляться  под 

управлением микроконтроллеров различных конфигураций. Дополнительную помощь в нашем 

случае оказывают датчики температуры и влажности, для поддержания выполнения нужных 

функций устройства. 

Современный ассортимент инкубаторов позволяет разным категориям производства 

выбирать нужные под свои потребности варианты технического оборудования. Они выполняют 

функцию микроклимата с автоматической регулировкой температуры, влажности, подогревом 

воздуха, поворотом лотков, сигнализации, но при этом  увеличивается стоимость конечного 

устройства. 

Основной причиной проектирования данного устройства является то, что системы не 

реализованы по другим эффективным методам поддержания микроклимата при наличии выше 

описанного  функционала. 

 

Общие функции инкубаторов 
Инкубатор – это устройство для искусственного вывода молодняка сельскохозяйственной 

птицы из яиц, реже – для вывода экзотических птиц  и рептилий. На сегодняшний день 

существуют как промышленные, так и домашние аналоги. Функции, которые выполняет 

устройство, можно разбить на основные и дополнительные. 

Основные функции [1]: 
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- Автоматический режим для начинающих; 

- Автоматический выбор температуры; 

- Автоматический выбор влажности; 

- Ручной режим для птиц и рептилий не представленных в программе инкубации; 

- Состояние инкубации в реальном режиме времени выводимое на ЖКД; 

- Температура в градусах Цельсия и Фаренгейта; 

- Отсчет даты вылупления яиц День – Д; 

- Функция тревожного извещения. 

 Дополнительные функции:  

- Наблюдение за процессом инкубации через большое смотровое стекло; 

- Извещатель недостатка воды (Контроль влажности); 

- ЖКД дисплей, индикация информации об инкубации; 

- Простое графическое представление функций инкубатора; 

- Разборная нижняя часть для простоты очистки; 

- Двойной инкубационный контейнер; 

- Функция разрыва дневной температуры. 

 
Описание структурной схемы типичного инкубатора 

На блок управления [2] (рис. 1.) возложены функции измерения и регулировки 

температуры, измерения и регулировки влажности, отсчет времени для поворота, контроль 

нахождения температуры в заданных пределах, контроль поворота в заданный интервал 

времени, выдача сигнала тревоги при отклонении температуры и отсутствия поворота, 

индикация текущей температуры, установка и индикация поддерживаемых температур сухого и 

влажного термометра, верхнего и нижнего предела аварийной температуры. Измерение 

влажности в блоке измерения температуры и влажности (БИТВ) производится 

психрометрическим способом, c применением двух одинаковых каналов измерения 

температуры. Сигнал от канала сухого термометра используется стандартным способом для 

управления нагревателем (включен/выключен), сигнал от влажного термометра служит для 

управления элетроклапана подачи воды. 

Канал сухого термометра состоит из датчика влажности VD1, масштабирующего 

усилителя A1, компаратора напряжения A3, исполнительного усилителя A6, узла 

оптоэлектронной развязки VU1, узла управления нагревателем A10. 

Аналогично канал влажного термометра состоит из VD2, A2, A5 и A7, с которого снимается 

управляющий сигнал для увлажнения для блока управления поворотом, влажности и 

сигнализации (БУПВС). В качестве дополнительного узла в состав канала сухого термометра 

введен оконный компаратор A4, с возможностью установки нижнего и верхнего порога 

температуры для сигнализации. 

БУПВС состоит из генератора образцовых импульсов G1 счетчика поворота D3, счетчика 

сигнализации поворота D2, узла управления сигнализацией D4, генератора сигнализации G2, 

логического ключа D5, одновибратора D7, исполнительного усилителя электроклапанов A8, 
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исполнительного усилителя поворота A9, узла управления электроклапаном A12, узла 

управления поворотом A13. 

Блок питания A11 вырабатывает стабилизированное напряжение +12V и +9V с 

гальванической развязкой для вольтметра-индикатора температуры содержит узел для 

резервного питания на аккумулятор, где его зарядка выполняется в автоматическом режиме. 

 
Рис. 1. Схема электрическая структурная инкубатора 

 
Все платы размещены в отдельном корпусе [3], где внешние соединения между платами, 

датчиками и исполнительными устройствами выполнены посредством разъемов. Данное 

решение вызвано необходимостью оперативной замены неисправной платы блока управления 

исправной платой за считанные минуты, что позволяет обеспечить страховку в критических 

ситуациях. 

Основные технические характеристики: 

 Интервал регулируемой температуры    36○C…40○C 

 Интервал индицируемой температуры    0○C…50○C 

 Установка поддерживаемой температуры  36○C…40○C 

 Установка поддерживаемой температуры 

влажного термометра     26○C…36○C 

 Точность измерения температуры    0,1○C 

 Ширина гистерезиса регулировки   0,15○C…0,3○C 

 Способ измерения влажности     Психрометрический 

 Резервирование электропитания   Аккумулятор 12V, 55Ah 

 Поворот яиц      Автоматический 
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 Интервал поворота яиц     1час и 2часа 

 Поддержка влажности     Автоматический 

 Звуковая тревога при: 

- выход температуры за нижний предел  34○C…36○C 

- выход температуры за верхний предел  38,5○C…39,5○C 

 - отсутствие поворота лотков               более 2 час 

 Мощность нагревателей     100 W 

 Мощность вентилятора     20 W 

Эксплуатация инкубатора должна производиться в помещении с температурой 

+10…25○C и относительной влажности 40…60%, при более высокой температуре, например 

30…35○C возникают проблемы с охлаждением, так как в инкубаторе не предусмотрено 

автоматическое принудительное охлаждение, эту функцию выполняет оператор вручную.  

Для обеспечения всех возможных функций, которые не были реализованы в 

предоставленном обычном инкубаторе, было принято использовать микроконтроллер, который 

возьмет на себя функцию автоматического охлаждения. Также регулирование контроля 

влажности будет осуществляться методом подключения датчика влажности, а не двух датчиков 

температуры использующих психометрический способ определения. При изменении 

элементной базы в виде микроконтроллера и добавлении  датчика влажности цена на конечное 

устройство будет увеличена незначительно и оправдано преимущественно в безопасности 

конечного изделия.  

Выводы 
Были приведены общие функции инкубатора и  рассмотрена структурная схема типичного 

инкубатора. Данное устройство обладает множеством параметров, благодаря замене  

элементной базы на современную, автоматизации охлаждения, дополнением более практичных 

датчиков влажности будет достигнуто достаточно качественное автоматизированное  

управление инкубатором за приемлемую цену. 
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УДК 621.38 

А.Ю. Рихальський  

 

ВІРТУАЛЬНА МАШИНА ТА САМОНАВЧАЛЬНІ АЛГОРИТМИ НА БАЗІ МК 
 

Показана схема реалізації віртуальної машини на база мікроконтролера. 
Обґрунтовано можливість реалізації довільної мови програмування для віртуальної 
машини засобами існуючих мов. Запропоновано схему реалізації ядра генетичного 
алгоритму. 

Shown the scheme of the virtual machine based on the microcontroller. Possibility of 
realization of arbitrary programming language for the virtual machine by means of existing 
languages is justified. The scheme of the kernel of genetic algorithm is proposed. 

Ключові слова: віртуальна машина,байт-код, алгоритм, самонавчання. 
Key words: vіrtual machine, byte code, algorithm, self modifying. 
 

Вступ 
В останнє десятиріччя робототехніка, у всіх її проявах, переживає бурхливий розвиток. 

Вона вбирає в себе передові досягнення в електроніці та в сфері штучного інтелекту. Роботи 

стають дедалі складнішими і постає задача підвищення обчислювальної здатності і 

продуктивності навчання, а також можливості реалізації послідовностей дії або складних 

алгоритмів в вигляді певної базової операції. Тобто, створення певної спеціалізованої мови для 

програмування спеціально для вирішення вказаних задач. Це стає можливим за допомогою 

реалізації віртуальної машини всередині мікропроцесора [1, 2]. 
Метою даної роботи є обґрунтування можливості реалізації довільної мови програмування 

та її платформо незалежної реалізації за допомогою віртуальної машини спеціально для 

використання в робототехніці. 

 

Віртуальна машина 
В робототехніці доволі часто постає задача реалізації великих послідовностей складних 

операції (наприклад, певне завдання для робота з можливістю його навчання). «Класичними» 

методами ефективно вирішити таку задачу майже неможливо, адже при виникненні певних 

проблем з логікою функціонування пристрою доведеться перероблювати всю програму. 

Ця проблема вирішується за допомогою віртуальної машини. Вона собою представляє 

певну сукупність процедур керування пристроєм, які записані в основну програму контролера. 

Це можуть бути такі прості команди, як «вперед», «назад», так і складніші, наприклад, 

оператори «кроссоверу», «мутації» та «селекції» генетичних алгоритмів.  

Ці всі команди записуються в таблицю переходів, в котрій записаний номер-зсув для 

кожної з них. Потім реалізується певний обробник, котрий, отримавши послідовність дій 

(скрипт), перетворює її в виклики частин коду – мікрооперацій. Обробник можна реалізувати 

задачею диспетчера завдань (як в операційних системах реального часу - RTOS). Операнди 
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байт-коду можуть виконуватися як послідовно, так і паралельно, що є важливим для підвищення 

обчислювальної здатності і ефективності в контексті самонавчання.  

Таким чином, в найпростішому випадку, віртуальна машина представляє собою диспетчер 

задач, зв’язаний з обробником послідовностей дій. Слід звернути увагу, що вона має свою 

власну мову, байт код. Отже, отримали повністю платформо незалежний алгоритм. А так як 

байт-код може знаходитися де-завгодно (ОЗП, ПЗП), отримуємо широкий простір для створення 

самонавчальних алгоритмів. 

 

Обґрунтування можливості реалізації довільної мови засобами існуючих мов 
Мову будемо розуміти як наступну множину: 

  ,L w w S L S      (1) 

де S  – множина довільних послідовностей літер, цифр 

Задамо розбиття множини (1) на 2 класи (клас операторів (дій), клас операторів 

розгалуження (умовні переходи, цикли)), що не перетинаються: 

 ,L A Op A Op      (2) 

В залежності від обчислювальних можливостей системи та об'єму пам'яті будемо 

визначати частіше за все мову як набір дій, тобто: 

 L A Op     (3) 

Розглянемо саме такі мови. Побудуємо спочатку відображення, що дозволяє реалізувати 

дії за допомогою існуючої мови. Будемо передбачати можливість паралельної обробки команд, 

тому спів ставимо кожній дії двовимірний індекс: 

  :f L L A Z Z     (4) 

Тобто, програма має вигляд матриці, у якій кожний рядок відповідає деякій гілці 

паралельності, кожен стовпчик – є набір дій у умовний момент часу для всіх гілок. Тому кожна 

дія у програмі визначається двовимірним індексом – положенням у цій матриці, в цьому і є суть 

відображення (4). 

Зобразимо (4) схематично: 

 

0 1
0 0
0 1
1 1

... ...
0 1

......
... ...

... ...

f

m m

z zдія дія
дія дія z z

дія дія z z

                 
   
        

 (5) 

Інакше кажучи, якщо P - набір дій на вищому рівні, Z - програма, що реалізує ці дії, то 

маємо: 

 ( ) , ( )i i
j jf P Z f p z   (6) 

Тепер задамо друге відображення, що реалізує кожну дію: 

 : Programg A   (7) 
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Тобто g  реалізується методами програмування. Отже, пара відображень (4), (7) (вони 

побудовані нами формально, тобто проблема їх реалізації вирішена) вирішують поставлену 

задачу. 

 

Приклад реалізації частини генетичного алгоритму, що повторюється ітеративно (ядро 
алгоритму) 

За допомогою генетичного алгоритму вдається побудувати еволюцію деякого об’єкту з 

нелінійними зв’язками між різними еволюційними представленнями цього алгоритму (що цілком 

природно), тобто на цьому прикладі покажемо можливість побудови самонавчального 

алгоритму.  

Перша проблема постає у реалізації логіки на верхньому рівні, тобто саме реалізація 

самонавчального алгоритму. З визначення генетичного алгоритму отримуємо можливість 

реалізації цільової логіки, отже ця задача вирішується тривіальним чином на формальному 

рівні. 

Друга проблема – реалізація логіки на програмному рівні. Наведемо тривіальний приклад 

реалізації ядра генетичного алгоритму (оператори Кроссоверу, Мутації, Селекції) чим і 

покажемо можливість реалізації генетичного алгоритму, вирішив цим цільову задачу цілком: 

#define SELECTION 0 

#define CROSSOVER 1 

#define MUTATION 2 

static u08 VM_GA_CORE[]= 

{ 

SELECTION, 

CROSSOVER, 

MUTATION 

}; 

Це і є так званий скрипт, описаний у першому розділі. Тут кожній мнемоніці присвоєно 

номер команди і все це записується в масив в флеш-пам’ять. Кожній команді присвоєна своя 

процедура, в котрій виконується певна дія, в кінці якої лічильник віртуальної машини 

збільшується, внаслідок чого вибирається наступна команда. Обробник віртуальної машини діє 

в контексті конвеєру ядра RTOS, а обробники операторів вписані таблицю переходів, котра 

також разміщується в флеш-пам’яті. 

static TPTR VM_FUNC[] PROGMEM = 

{ 

 &VM_SELECTION,  //0 

 &VM_CROSSOVER, //1 

 &VM_MUTATION,  //2 

}; 

Далі вибираються байти, з яких складається скрипт і по таблиці переходів виконується 

перехід на потрібний обробник за допомогою диспетчера RTOS.  
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Реалізувати виконання декількох скриптів паралельно можна за допомогою масиву 

програмних лічильників віртуальної машини, тобто можлива реалізація паралельних процесів 

[2].  

 

Висновки 
В роботі розглянута схема реалізації віртуальної машини за допомогою мікроконтролера 

для вирішення специфічних задач з області робототехніки. Здійснено обґрунтування можливості 

реалізації довільної мови для пратформонезалежного програмування. 

Розглянута методика підвищення обчислювальної здатності мікропроцесорних засобів та 

ефективності самонавчання може стати основою для розробки спеціальної мови програмування 

для роботів. 
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УДК 004.272 
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РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ РОУТЕРА ДЛЯ БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ЧИПІ 

 
Розглянуто різноманітні підходи щодо організації мереж на чипі. Виявлено 

основний недолік мереж на чипі з комутацією пакетів – надмірно великі обсяги вхідних і 
вихідних буферів роутерів. Запропоновано нову архітектура роутера з поліпшеними 
показниками споживаних ресурсів і високою швидкодією. 

Various approaches to networks on chip organizing are considered. Тhe main drawback 
of networks on chip packet switching is identified – an excessively large buffers amounts of 
input and output buffers of routers. The new router architecture with improved resource 
consumption and high speed action is offered. 

Ключові слова: мережа на чипі, комутація пакетів, буфер, архітектура роутера. 

Keywords: network-on-chip, NoC, packet switching, buffer, router architecture. 

 
Вступ 

На фоні значного прогресу в галузі електроніки для сучасних вбудованих систем 

характерна наявність тенденцій до все більшого застосування архітектурних рішень на базі 

систем на чипі – SoС (System-on-Chip). Сучасна система на кристалі містить у собі велику 

кількість процесорів та периферійних вузлів, при цьому існує тенденція до постійного 

збільшення їх числа [1]. Тому дедалі більше застосовуються багатопроцесорні системи на 

кристалі – MPSoC (Multiprocessor System-on-Chip), які завдяки паралельній обробці потоків 

даних мають велику швидкодію і пропускну здатність, що і обумовило їх перспективність і 

популярність. 

Проте зі збільшенням кількості обчислювачів на одному чипі значно зросли вимоги до 

підсистеми зв'язку по пропускній здатності та споживаним ресурсам, а такі класичні підходи як 

однозв'язна архітектура і загальна шина виявились неефективними [1-4]. Рішенням проблеми 

стала поява концепції об'єднання обчислювальних ядер в мережу – NoC (Network-on-Chip). 

Суттю даного підходу є об'єднання IP-ядер, які зазвичай представляють собою процесорне ядро 

(PN) c локальною пам'яттю і додатковими пристроями, за допомогою мережі спеціалізованих 

роутерів – SW (switch) [2] (рис. 1). 

Перевага даної концепції перед класичними полягає в тому, що короткі з'єднання точка-

точка між роутерами забезпечують малу паразитну ємність і високу частоту роботи завдяки 

наявності проміжних регістрів на шляху проходження сигналу, а дані в різних сегментах мережі 

передаються і комутуються одночасно [3]. Це забезпечує високу продуктивність, пропускну 

здатність і економію ресурсів, що робить дослідження та розробку нових архітектур NoC 

актуальними. 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           112  

 
Рис. 1. Типова структура мережі на чипі 

Найбільш поширеною є архітектура NoC з комутацією пакетів, де зазвичай застосовується 

whormhole-технологія з'єднання з кредитним управлінням потоком і XY-маршрутизацією [2, 4-8]. 

Головним недоліком таких систем є необхідність у буферизації з’єднань на вході, а іноді і на 

виході, що призводить до великих витрат ресурсів. Зменшення обсягу буферів малоефективне і 

може призвести до втрати продуктивності. У роботах [9, 10] запропоновані реалізації NoC з 

комутацією на рівні ланцюгів, при цьому економія ресурсів досягається за рахунок відсутності 

буферизації. У цих підходах падіння швидкодії відбувається через те, що на час передачі даних 

резервується повний шлях від джерела до адресата і блокуються інші передачі [11].  

Таким чином на тлі різноманіття різних варіантів реалізацій NoC існує велика потреба у 

розробці нових архітектур та їх складових елементів, які забезпечують високу пропускну 

здатність при мінімальних ресурсних витратах. Крім цього свій відбиток накладає той факт, що 

даний напрямок є порівняно новим у електроніці та недостатньо розробленим, а більшість 

проектів – комерційними, зорієнтованими на відсутню в Україні технологію ASIC [1, 3, 4, 6], а 

FPGA реалізації – на платформу Xilinx [7, 8].  

З огляду на це, метою статті є розробка нової схеми роутера з низькими вимогами до 

обсягу буферних елементів і високою швидкодією для NoC на базі FPGA платформи фірми 

Altera.  

 
Опис запропонованого роутера та мережі на чипі 

Огляд розмаїття підходів до організації NoC Існуючі реалізації NoC можна 

охарактеризувати в залежності від різних архітектурних рішень, прийнятих розробниками при їх 

побудові. Так, в залежності від синхронізації комунікаційної підсистеми, NoC діляться на 

синхронні (загальний сигнал тактування, затримки проходження якого неприпустимо зростають 

зі збільшенням проекту) [2], асинхронні (немає сигналів тактування, але розробка таких систем 

значно складніше ніж синхронних) [11] і GALS (Globally Asynchronous and Locally Synchronous – 

система розбита на більш прості локально розв'язані синхронні регіони, що дозволяє уникнути 

недоліків і використовувати достоїнства попередніх двох підходів) [12]. Існує велика кількість 

різних топологій NoC, найбільш відомими є: mesh, torus, hypercube, butterfly tree, octagon, star, 

p-2-p тощо. Найбільш поширеною і простою є топологія mesh, а її модифікація torus – 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           113

вважається однією з найбільш ефективних [2, 3, 13]. Самі NoC можуть мати гомогенну 

(одноманітну) і гетерогенну (неодноманітну) структуру.  

За технологією комунікації NoC поділяються на перемикальні на рівні ланцюгів 

(circuit-switched – резервується повний шлях від джерела до адресата на час передачі даних – 

економія ресурсів за рахунок відсутності буферизації, але при цьому блокуються інші передачі, 

для яких потрібні задіяні проміжні роутери) [9, 10] і перемикальні на рівні пакетів (packet-switched 

– повідомлення розбивається на пакети, які зберігаються в спеціальній буферній пам'яті 

роутерів, поки чекають черги, що б бути скомутовані далі) [6-8]. Пакети можуть подрібнюватись 

на фліти (flit), а ті в свою чергу на пфіти (phit). Технологія з'єднання на рівні пакетів може бути 

whormhole (всі фліти, що належать одному пакету слідують за головним послідовно, що 

дозволяє економити ресурси на буферизації), store & forward (передача виконується тільки тоді, 

коли у приймаючому буфері достатньо місця для всього пакету) і на віртуальних каналах (virtual 

channel – пакет розбитий на фліти передається до тих пір, поки є місце в приймаючому буфері, 

крім того канал розбивається на кілька віртуальних, що забезпечує шляхи для проходження 

декількох пакетів одночасно) [2, 4, 14].  

За кількістю призначень адресація пакетів може бути багатонаправленою (multicast) і 

односпрямованою (unicast). По управлінню, адресація може бути централізованою (centralized 

routing – коли обміном даними управляє центральний вузол), за місцем генерації пакетів (source 

routing – адресу призначення генерує джерело даних), розподіленою (distributed routing – 

рішення приймається в залежності від завантаженості мережі, при проходженні пакетів) і 

багатофазною (multiphase – адресу генерує джерело, але при проходженні по мережі, адреса 

коригується) [5, 14].  

Основним складовим вузлом комунікаційного середовища NoC є роутер. У роутері 

адресація може бути реалізована на таблиці відповідності (LUT) або на цифровому автоматі 

(FSM).  

За настроюваністю алгоритми пошуку маршруту діляться на детерміністичні (завжди 

вибирається єдиний шлях) та адаптивні (використовується додаткова інформація, щоб уникнути 

перевантажених ділянок NoC). До перших відносять – North/East/South/West first та XY 

алгоритми. Серед адаптивних – відмовостійкі алгоритми з поверненнями (backtracking) та 

прогресивні (progressive – канал резервується до того, як передається пакет). Алгоритми, за 

яким пакети передаються лише в напрямку найбільш ближньому до цілі призначення, 

називають вигідними (profitable). Алгоритми з втратою маршруту (misrouting) навпаки можуть 

направляти пакети в напрямку віддалення від цілі. За кількістю доступних шляхів проходження 

пакетів алгоритми ділять на повні (complete) і часткові (partial) [7, 14].  

Управління потоком даних може бути безбуферним для NoC перемикальних на рівні 

ланцюгів. Для NoC перемикальних на рівні пакетів управління потоком даних виконується з 

буферизацією. До них відносять кредитні (кожен вузол підраховує кількість вільних слотів-

кредитів і відсилає їх сусіднім вузлам), з підтвердженням передачі (вузли, які приймають участь 

у передачі даних обмінюються сигналами валідності), ACK/NACK мережі (фліт зберігається в 

буфері доти, поки не прийде сигнал підтвердження, інакше – виконується повторна передача) та 
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STALL/GO мережі (сигнал GO дозволяє передачу, коли вільно місце в буфері, STALL - 

забороняє). Роутери бувають з одним або з кількома пов'язаними з ними локально IP-ядрами 

[2, 14].  

Сполучні лінії можуть бути паралельними (весь фліт передається одночасно, великі 

витрати ресурсів) і послідовними (на вході і виході лінії стоять серіалізатор і десеріалізатор, що 

перетворюють і відновлюють паралельний код в послідовний і навпаки).  

До мереж з якістю обслуговування (QoS) типу гарантованої пропускної здатності 

(guaranteed bandwidth) відносять NoC з арбітражем заснованим на пріоритетах (priority based). А 

до мереж з кращою пропускною здатністю (best effort) відносять NoC з циклічним (round robin) і з 

«перший прийшов – перший обслугований» (FCFS – First Come First Serve) арбітражем 

[2, 5, 6, 14]. 

Використовувана архітектура мережі на чипі. Згідно із оглядом наведеним вище, 

авторами в якості робочої обрана архітектура тороїдальної NoC з комутацією пакетів. Вибір 

даної топології обумовлений її простотою та ефективністю, а також ідентичністю структур 

роутерів [2, 5, 14, 13]. Застосування технології з комутацією на рівні пакетів зумовлено її більшої 

ефективності в порівнянні з комутацією на рівні ланцюгів [14].  

Запропонована архітектура роутера. Найбільш поширена архітектура роутера для NoC 

з комутацією пакетів наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Класична структура роутера 

Роутер представляє собою комутаційну матрицю, яка спрямовує на відповідні виходи 

потоки флітів, що накопичуються у вхідних буферних елементах [2, 5, 7, 14]. Крім входів, 

буферні елементи також можуть бути присутні і на виходах роутера, їх розмір варіюється в 

залежності від необхідної пропускної здатності і довжини пакетів. Використання такої 

архітектури призводить до великих ресурсних витрат та енергоспоживання, а із-за 

нерівномірного характеру завантаження мережі значна частина буферних елементів може 

простоювати.  

З метою усунення недоліків описаної вище архітектури та зменшення буферної пам'яті 

авторами запропоновано поділ функції комутаційної частини роутера на вхідний і вихідний 
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блоки, з'єднані між собою буферною пам'яттю типу FIFO (First Input First Output) обсягом в 16 

флітів (рис. 3).  

 
Рис. 3. Запропонована структура роутера 

Економія ресурсів полягає в тому, що замість декількох буферних елементів на входах 

роутера достатньо одного загального. 

Управління комутацією з локальним IP-ядром і сусідніми роутерами (N, E, S, W) здійснює 

розподілений арбітр за допомогою сигналів дозволу і підтвердження прийому та передачі 

(Inr-InrW, InwL-InwW, OutrL-OutW, OutwL OutwW). Згідно з даною вище класифікацією, що 

запропонована мережа на чипі відноситься до класу сервісу з кращою пропускною здатністю і 

FCFS арбітражем [2, 5, 6, 14].  

Вхідний і вихідний комутаційні модулі роутера створені на високорівневій мові опису 

апаратури Verilog, а модуль FIFO взятий з бібліотеки мегафункцій середовища проектування 

Quartus II фірми Altera, оскільки розроблювана NoC орієнтована на FPGA даної фірми. Крім того 

реалізації стандартних мегафункцій універсальні, легко настроюванні, що полегшує процес 

проектування, і написані на низькорівневій мові AHDL. Це робить їх більш компактними, 

швидкодіючими і оптимізованими під архітектуру ПЛІС у порівнянні з аналогічними реалізаціями 

на інших мовах.  

Особливості алгоритму передачі даних. Адреса призначення повідомлень формується 

за місцем їх генерації і є односпрямованою. Самі повідомлення розбиваються на пакети 

довжиною від 1 до 8 флітів кожен. Фліт складається з 32 біт даних, 4 адресних бітів і 

додаткового біта, одиничне значення якого ідентифікує, що даний фліт останній в пакеті (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура фліта 

Таким чином, у мережі може бути до 16 роутерів, кожному з яких присвоєно унікальну 

адресу.  

Прийняття рішення про комутації пакетів здійснюється за класичним детерміністичних 

алгоритмом XY, тобто спочатку пакети переміщуються по мережі в горизонтальному напрямку, а 
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потім – у вертикальному. Очевидно, що даний алгоритм охоплює тільки частину можливих 

шляхів проходження пакетів (частковий), хоча і направляє пакети завжди з наближенням до 

мети (вигідний) [14].  

Передача даних здійснюється з підтвердженням (рис. 5). 

 
Рис. 5. Прийом та передача даних 

Передавач перевіряє наявність в FIFO даних, генерує сигнал читання і отримує один фліт 

(крок 1), аналізує адресу призначення, згідно з алгоритмом XY виставляє дані на відповідний 

порт і генерує сигнал запиту на передачу (крок  2). У свою чергу приймач сусіднього роутера при 

наявності місця в FIFO аналізує сигнали запиту на передачу, фіксує один із напрямів і комутує 

дані на вхід FIFO, генеруючи сигнал запису. Одночасно з цим передавач скидає сигнал передачі 

і готується до наступної ітерації, генеруючи сигнал читання з FIFO (крок 3). По завершенні 

прийому приймач генерує сигнал підтвердження передачі і готовності приймати наступний фліт 

(крок 4). Крім того він аналізує end-біт фліту, і якщо це кінець пакету, перш ніж продовжити 

прийом даних з поточного напряму перевіряє наявність запитів з інших напрямків, щоб уникнути 

тривалих блокувань (крок 5). 

Апробація. Розроблений роутер був синтезований у середовищі проектування Quartus II 

для FPGA Cyclone II, займає 250 Les, 592 біта пам'яті. При цьому статичне і динамічне 

споживання енергії склало відповідно 40,43 мВт і 81,44 мВт, а максимальна частота роботи – 

200 МГц. Так як мінімальний час проходження фліту становить 3 такти (рис. 5), а його 

інформативна частина складає 32 біта, то пропускна здатність роутера досягає 

приблизно 2,13 Гбіт/с, що порівняно з існуючими аналогами [7, 8], при значно менших ресурсних 

затратах. При цьому залежно від базової платформи FPGA тактова частота може бути значно 

вище (наприклад, 310 МГц для Stratix II). 

 
Висновки 

Запропоновано нову архітектуру роутера для багатопроцесорної мережі на чипі з 

комутацією пакетів, особливістю якої є поділ функції його комутаційної частини на вхідний і 

вихідний блоки, з'єднані між собою буферною пам'яттю типу FIFO. Це дозволило у порівнянні з 

зазначеними вище аналогами в кілька разів зменшити витрати ресурсів на організацію 

буферних елементів зберігши при цьому показники швидкодії.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення роутера шляхом 

введення віртуальних каналів, зменшення часу проходження флітів до 2 тактів, рознесення 

приймача і передавача на різні фронти тактової частоти.  
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О.Ю. Романов, Д.О. Феськов 

ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА КРИСТАЛІ 

У статті представлена концепція мереж на кристалі (МнК) як перспективна 
альтернатива підсистемі зв'язку багатопроцесорних систем з шинної архітектурою. В 
якості необхідного програмного засобу оцінки параметрів продуктивності МнК 
розроблено симулятор мереж, розглянуто його можливості та представлено результати 
апробації. 

The article presents the concept of networks-on-chip (NoC) as a promising alternative to 
communication subsystem for multiprocessor systems with bus architecture. As a necessary 
software tool to evaluate NoC performance parameters developed networks simulator. Its 
possibilities are considered and the results of its approbation are given. 

Ключевые слова: система на кристалі (СнК), мережа на кристалі (МнК), 

маршрутизатор, симулятор. 

Keywords: System-on-Chip (SoC), Network-on-Chip (NoC), router (switch), simulator. 

Вступ 

Як відомо, підсистема з'єднань між множиною різних за функціональним можливостям 

інтелектуальних IP-блоків більшості сучасних систем на кристалі (СнК) являє собою загальну 

шину. Хоча підхід до організації підсистем комунікацій з такою архітектурою в даний час займає 

домінуюче становище, а сучасний рівень розвитку напівпровідникової технології сприяє 

збільшенню функціональної складності СнК і, зокрема, розвитку напряму гетерогенних 

мультипроцесорних СнК, подібні мережі мають ряд недоліків, основним з яких є зменшення їх 

пропускної здатності із збільшенням кількості підключених IP-блоків. Таким чином, архітектурні 

рішення із загальною шиною у найближчому майбутньому стануть мало перспективними [1-3].  

В якості альтернативи, останнім часом використовується концепція МнК, яка дозволяє 

створювати гнучкі, програмовані та реконфігуровані мережі. Основні тенденції розвитку і 

результати досліджень МнК представлені в роботах [2-5].  

У загальному випадку МнК представляє собою сукупність мережевих адаптерів (Network 

Interfaces, NI), маршрутизаторів (Routers) і з'єднань (Links) між ними (рис. 1). За допомогою 

мережевих адаптерів реалізується інтерфейс між обчислювальними IP-блоками і МнК. 

Маршрутизатори виконують функцію управління трафіком мережі відповідно до цільового 

протоколу обміну. Спосіб з'єднання маршрутизаторів визначає топологію мережі. 

До основних переваг МнК можна віднести їх масштабованість, зниження тимчасових 

витрат на розробку, простоту маршрутизації, а також гнучке управління енергоспоживанням 

системи. Основним недоліком МнК є підвищені апаратні витрати на їх реалізацію [2, 3]. Тому 

важливу роль при проектуванні та верифікації таких систем відіграє їх моделювання, яке 

дозволяє досліджувати їх існуючі та потенційні можливості на ранньому етапі розробки.  
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Рис 1. Узагальнена структура мережі на кристалі 

Існує два принципово різних підходи до моделювання МнК. Перший полягає в емуляції 

роботи мережі і використовується для оцінки ефективності окремих рішень при побудові МнК. 

При цьому мережа або її компоненти реалізуються за допомогою мов опису апаратури 

(наприклад, Verilog або VHDL), та їх функціонування аналізується за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів моделювання апаратури (наприклад, пакет Modelsim). Розвитком даного 

підходу є реалізація мережі в FPGA, де аналіз виконується в реальному масштабі часу на рівні 

апаратури [6]. Даний підхід вимагає великих витрат часу і застосовується на пізніх етапах 

проектування, коли проектувальник вже визначився з майбутньою архітектурою МнК, моделлю 

арбітражу і передачі трафіку.  

Другий підхід відноситься до симуляції і полягає в тестуванні моделі розповсюдження 

даних в МнК. Так в роботі [7] у вигляді виразу представлена залежність швидкості паралельної 

обробки даних від параметрів МнК і аналізується вплив на неї затримок при передачі даних із 

збільшенням розмірності мережі. У роботі [8] використовується моделювання на мережах Petri в 

середовищі симулятора Visual Object Net для аналізу конкуренції, взаємодії і конфліктів даних у 

комунікаційному середовищі МнК. Інтерес представляє також робота [9], де передача даних в 

МнК представляється у вигляді набору паралельно виконуваних процесів описаних мовою Сі. 

Недоліком зазначених робіт є використання ними спрощеної мережевої моделі без урахування 

всіх параметрів мережі.  

Таким чином, актуальною є розробка симулятора МнК, що дозволяє проводити оцінку 

різних параметрів мереж. Це і є метою даної статті. 

Разробка симулятора OnChipNetworkSimulator 
В архітектурних рішеннях МнК використовуються концептуальні принципи комп'ютерних 

мереж. Організація внутрішньої багаторівневої підсистеми зв'язку між IP-блоками МнК подібна 

базовій моделі OSI, яка і була взята за основу при розробці симулятора. На рис. 2 

представлений потік даних через мережу при обміні повідомленнями між двома IP-блоками, а 

також відповідність рівнів моделі OSI рівнями подання МнК [10]. 
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Рис. 2. Зіставлення структури симулятора і мережевої моделі OSI 

Хоча сучасні топології МнК є похідними від архітектурних рішень високопродуктивної 

моделі паралельних обчислювальних систем, тільки деякі з них, як Mesh, Torus, Octal і Butterfly-

Fat-tree застосовні для МнК [2-4]. Тому підтримка цих топологій реалізована в 

OnChipNetworkSimulator.  

Функція IP-блоків полягає в генерації мережевого трафіку, управління яким здійснюється 

за допомогою маршрутизаторів. Крім того, IP-блоки і маршрутизатори виконують збір 

статистичної інформації, яка згодом використовується для визначення параметрів 

продуктивності МнК. Оскільки на початковому етапі моделювання отримується статистика, яка 

не відображає реальної картини того, що відбувається, в симуляторі передбачена підтримка 

warm-up циклів, протягом яких статистичні дані не збираються.  

OnChipNetworkSimulator дозволяє моделювати МнК, структура маршрутизаторів яких 

аналогічна пропонованої в роботі [11], а управління потоком передачі даних виконується за 

допомогою WFC (Wormhole-Flow-Control) технології з підтримкою віртуальних каналів. 

Моделюються Mesh-подібні мережі, маршрутизація яких виконується за ХY-алгоритмом. 

Реалізована також можливість моделювання GALS (Globally Asynchronous Locally Synchronous) 

мереж, для яких характерна наявність декількох часових доменів [2-5]. При моделюванні 

передбачається, що всі маршрутизатори мережі тактуються від джерел синхронізації з 

однаковою частотою, але з випадковим зсувом по фазі.  



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           121

Блок-схема алгоритму роботи розробленого симулятора представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема OnChipNetworkSimulator 

Серед основних вхідних параметрів симулятора можна виділити наступні: топологія МнК, 

кількість IP-блоків, середня довжина повідомлення, розмір фліту, кількість фізичних та 

віртуальних каналів, кількість і розмір буферів маршрутизаторів і IP-блоків, кількість циклів 

симуляції, кількість warm-up циклів. В результаті виконання моделювання симулятор надає 

наступні параметри продуктивності МнК: кількість відправлених і прийнятих пакетів, середній 

час доставки пакета, середня кількість проміжних сегментів, які минає пакет (хопів), пропускна 
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здатність маршрутизатора, пропускна здатність мережі, середнє завантаження фізичного 

каналу зв'язку, завантаженість вхідних і вихідних буферів маршрутизатора і IP-блоку.  

Симулятор реалізований на мові програмування Java з використанням фреймворку 

Qt Jambi [12], який надає всі переваги об'єктно-орієнтованого програмування, 

кросплатформеності програмних рішень і швидкості їх розробки. Повна незалежність рівнів 

представлення OnChipNetworkSimulator (рис. 2) дозволяє виконувати розробку, модифікацію та 

апробацію різних моделей зазначених вище типів МнК та їх компонентів з мінімальними 

часовими витратами. 

Апробація OnChipNetworkSimulator 
В якості одного з прикладів для апробації розробленого симулятора було вибрано 

моделювання залежності кількості хопов від розмірності МнК для топологій mesh і torus. Умови 

симуляції: варіювалося кількість IP ядер від 4 до 64, інтервал між генерацією пакетів – 200 

циклів, довжина пакету – 160 біт при довжині фліту – 32 біта, число циклів симуляції – 10000, 

кількість віртуальних каналів маршрутизатора – 2, розмір буферів – 3 фліти. Результати 

моделювання наведені нижче на рис. 4. 

 
Рис. 4. Залежність кількості хопів від розмірності МнК для топологій mesh і torus 

Із рис. 4 випливає, що зі збільшенням розмірності мережі кількість хопів, необхідна для 

проходження пакетів, зростає, при цьому для топології torus зростання значно менше, що 

підтверджує висновки, отримані одним з авторів в роботі [13]. 

Висновки 

Запропоновано структуру симулятора МнК та розроблені програмні рішення його 

реалізації на мові програмування Java з використанням фреймворку Qt Jambi, які дозволяють 

виконувати моделювання топологій Mesh, Torus, Octal і Butterfly-Fat-tree GALS WFC-мереж з 

підтримкою віртуальних каналів і ХY-маршрутизацією. Представлені результати апробації 

розробленого симулятора на прикладі моделювання залежності кількості хопів від розмірності 

МНК для топологій mesh і torus, які показали, що зі збільшенням розмірності мережі кількість 

хопів зростає, причому для топології mesh зростання значно більше.  
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Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка моделі маршрутизатора, що 

дозволяє виконувати комутацію кількох локальних по відношенню до нього IP-блоків з 

можливістю прямого трафіку між ними, доробка існуючих і впровадження в симулятор нових 

топологій МнК та їх компонентів, підтримка інших алгоритмів маршрутизації, а також включення 

в набір параметрів моделювання споживану потужність мережі. 
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Є.О. Рябуха 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНОСУ ТА ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ 
 

В даній роботі представлено систему оцінки зносу та заміни обладнання у 
середовищі графічного програмування LabVIEW. Система може бути легко інтегрована до 
складу інших систем підтримки та прийняття рішень. 

This paper introduces the wear and replacement evaluation system of equipment in the 
LabVIEW graphical environment. The system can be easily integrated into other systems 
decision support. 

Ключові слова: знос, заміна обладнання, поверхня станів, система підтримки 

прийняття рішень. 
Key words: wear, equipment replacement, surface state, decision support system. 
 

Вступ 
Ефективність використання основних виробничих фондів визначає головні показники 

економічної діяльності підприємства. Оцінка стану обладнання та встановлення терміну його 

заміни є важливим при прийнятті рішень щодо нових інвестицій в модернізацію виробництва. 

Розв’язок проблем, пов’язаних з управлінням процесами зносу та заміни обладнання, 

невіддільний від впровадження нових систем підтримки прийняття рішень(СППР), за допомогою 

яких розв’язують багатофакторну оптимізаційну задачу, використовуючи математичний апарат 

регресійного аналізу, дискретної оптимізації, динамічного програмування тощо [1]. 

СППР — досить поширені інформаційні системи. Існує велике різноманіття СППР, які 

відрізняються своїми цілями і призначенням, предметними галузями, функціональною 

орієнтацією. СППР можна визначити як інтерактивну комп’ютерну систему, призначену для 

підтримки різних видів діяльності під час прийняття рішень стосовно слабо структурованих і 

неструктурованих проблем. СППР дає змогу користувачам моделювати й аналізувати 

інформацію у такий спосіб, який буде найефективнішим для вироблення певного специфічного 

рішення і буде забезпечувати підтримку в інтерактивному режимі [2]. 

На сьогоднішній день більшість існуючих систем підтримки прийняття рішень є 

авторськими розробками фірм-виробників даного програмного продукту. Це ускладнює 

можливість внесення змін користувачем, адаптування системи «під себе». В той же час існують 

технології, які дозволяють уникнути цих обмежень. До їх числа належать технології «віртуальних 

приладів», які використовують особливе середовище графічного програмування. 

Використовуючи ці технології стає можливим створювати системи, які в подальшому легко 

адаптуються до нових задач. Розробка СППР в програмному середовищі яке не вимагає знання 

мов програмування високого рівня, і розрахована на споживача – фахівця в предметній галузі є 

актуальною задачею.  
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Метою даної роботи є СППР оцінки зносу та заміни обладнання, яка здатна обробляти 

отримані дані про поточний стан обладнання, визначати витрати на його утримання, 

оптимальний термін заміни обладнання. Система може функціонувати як повноцінна система 

або бути легко інтегрована до складу інших СППР. 

 

1. Обробка даних в системі підтримки прийняття рішення 
Як правило, СППР функціонують у режимі радника для особи, шо приймає рвшення. 

Більшість задач, які розв’язують ці системи, є оптимізаційними. Так, у задачі оцінки вартості 

обладнання, що знаходиться в експлуатації, необхідно враховувати, що термін і інтенсивність 

експлуатації знижує вартість обладнання і збільшує видатки на його утримання.  

Розглянемо оновлення обладнання, зумовлене його старінням. Суть задачі полягає у 

визначенні моменту перепродажу обладнання таким чином, щоб затрати за період були 

мінімальними [1]. 

 Вартість обладнання через час t дорівнює: 

 (t)(t)0A0A)t(g   , де (1) 

0A  – собівартість обладнання 

(t)0A   – ціна перепродажу через час t після придбання 

(t)  – сумарні затрати на ремонт та догляд за обладнанням. 

Середні затрати використання складають: 

 
t

)t(AA
t

)t(V)t(g 00 
  (2) 

Задача зводиться до знаходження мінімуму функції , причому, у більшості випадків, 

функції (t)  і )t(  є нелінійними. 

Процес заміни обладнання розглядають як складну багатофакторну систему, її стан 

описує матриця Y, яка залежить від множин вхідних впливів, що утворюють матрицю Х. Матриці 

формують за даними, що характеризують визначальні параметри обладнання. Модель станів 

багатофакторної системи представляють поліном виду: 

 )x(fbby jj

N

1j
j0i 



  (3) 

Для визначення коефіцієнтів багатофакторної поліноміальної функції, яка моделює 

процес зносу та заміни обладнання, використано метод регресійного аналізу. 

Коефіцієнти поліному jb знаходять з матричного рівняння: 

 )YX()XX(B T1T   , де (4) 

TX - транспонована матриця  
1T )XX(  - обернена матриця )XX( T   

На рис. 1 представлена типова залежність вартості обладнання від інтенсивності 

експлуатації та часу експлуатації.  
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Рис. 1. Поверхня станів функції оцінки вартості експлуатації обладнання 

 

Для СППР важливим є візуалізація функцій, що характеризують стан обладнання. Це 

наглядно ілюструє динаміку процесу, викликає довіру до системи, оскільки ОПР контролює його 

перебіг на всіх етапах. 

 

2. Реалізація СППР в середовищі LabVIEW 

Основними задачами конструювання СППР є досягнення певних характеристик, які 

притаманні цим системам, до їх числа належать [3]: 

1. СППР допомагає у процесі прийняття рішень і забезпечує підтримку у всьому діапазоні 

контекстів задач. Думка людини та інформація, що генерується електронною обчислюваною 

машиною, являють єдине ціле для прийняття рішень. 

2. СППР підтримує і посилює (але не змінює і не відміняє) міркування та оцінку керівника. 

Контроль залишається за людиною. Користувач «почуває себе комфортно» і «як удома» у 

системі. 

3. СППР підвищує ефективність прийняття рішень. На відміну від адміністративних 

систем, де робиться акцент на аналітичному процесі, у СППР важливішою є ефективність 

процесу прийняття рішень.  

4. СППР виконує інтеграцію моделей і аналітичних методів із стандартним доступом до 

даних і вибіркою з них. Для надання допомоги при прийнятті рішень активується одна або 

декілька моделей. Вміст бази даних охоплює історію поточних і попередніх операцій, а також 

інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище. 

5. СППР проста в роботі для осіб, що мають досвід роботи з електронними 

обчислювальними машинами. 
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6. СППР побудовані за принципом інтерактивного рішення задач. Користувач має 

можливість підтримувати діалог із СППР у безперервному режимі. 

7. СППР орієнтована на гнучкість і адаптивність для пристосування до змін середовища 

або підходів до рішення задач, що обирає користувач. Керівник повинен пристосуватися до 

змінюваних умов сам і відповідно підготувати систему. 

8. СППР не повинна нав'язувати користувачу визначеного процесу прийняття рішень. 

Система, що представлена в даній роботі, відповідає даним характеристикам. СППР 

розроблялась за допомогою пакету графічного програмування LabVIEW компанії National 

Instruments.  

Графічний інтерфейс цієї системи складається з 3 вікон за допомогою яких можна 

змінювати вхідні дані, редагувати розрахунки, відображати кінцевий результат (рис. 2). 

У вікні «розрахунок» зображені графік ціни перепродажу в залежності від часу(верхній 

лівий графік) та вартості утримання обладнання(верхній правий графік). Також у цьому вікні 

зображена поверхня станів функції оцінки вартості експлуатації обладнання, яка розраховується 

за вказаними вище формулами. 

 

 
Рис. 2. Панель керування віртуальним приладом 

 

Були також розроблені вікна «вхідні значення» і «панель управління». За допомогою цих 

вікон можна змінювати джерела вхідних даних і керувати процесом розрахунку. 

Як результат була отримана система, яка здатна проводити збір та обробку даних про 

стан обладнання за допомогою інтерфейсу USB через аналогово-цифровий перетворювач USB-
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6008. В разі потреби можливо виконати обмін даними між системою та об’єктом моніторингу за 

допомогою створення віртуального COM-порту. Тоді можливості системи розширюються за 

рахунок використання бездротових технологій, наприклад, Wi-Fi, Bluetooth. 

 
Висновки 

В даній роботі була розроблена система підтримки прийняття рішень, яка використовує 

методи і моделі дослідження операцій. Конфігурація розробленої системи легко адаптується до 

інших класів оптимізаційних задач, які є актуальними для управління підприємством. 

Представлена розробка може розглядатися як повноцінна система, так і в якості підсистеми 

більш складної СППР.  
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УДК 004.03 

А.В. Соловьев, Д.В. Майструк   

 
МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ГОЛОСОВОЙ 

СВЯЗИ НА БАЗЕ SIP 

 

Розглянуто задачу побудови захищеної корпоративної системи голосового зв’язку. 
Обґрунтовано вибір протоколу звязку. Описано модуль тестування та налаштування 
системи. 

The task of building a secure corporate voice communication system has been 
considered. The choice of the communication protocol has been grounded. The modular unit 
for testing and tuning of the system has been described. 

 
Ключевые слова – SIP, Fourier, VoIP 
Key words – SIP, Fourier, VoIP 
 

Введение 
В ходе развития одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины 

возникла задача создания собственной системы телефонной связи. Основные требования к 

системе: защищенность, внутренняя независимость от ТФОП (телефонной сети общего 

пользования), организация внутреннего номерного пространства, масштабируемость, 

дешевизна и максимальная скорость внедрения. В соответствии с перечисленными выше 

требованиями выберем базовую технологию и протокол корпоративной системы связи, опишем 

модуль тестирования и настройки построенной системы.  

 

1. Телефонная сеть, выбор протокола связи 
Сравним 3 подходящих для построения указанной системы типа телефонных сетей: 

аналоговая, ISDN, VoIP. 

 

1.1. Аналоговая телефония 
Данная технология не удовлетворяет перечисленным выше требованиям. Рассмотрим их 

подробней. 

1. Защищенность. Основной метод защиты аналоговой телефонии – это разбиение 

сигнала на частотные диапазоны и заведомо известным образом перемешивание его. Данный 

метод не реализует достаточную защищенность. Кроме того, остаточная разборчивость 

сигнала составляет около 10%, что недопустимо в  корпоративной системе.  

2. Дешевизна внедрения и эксплуатации. Внедрение аналоговой телефонии в рамках 

международной корпорации будет очень дорогостоящим, что является недопустимым. 

Эксплуатация такой сети также будет затратной из-за стоимости коммутации сигналов на 

большом расстоянии. 
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3. Скорость внедрения. Для внедрения этого вида телефонии потребуется прокладка 

многих сотен километров телефонных кабелей. Поэтому скорость внедрения будет низкой. 

 

1.2.  ISDN 
Название сети Integrated Services Digital Network (ISDN) (Цифровая сеть с 

интегрированными услугами) относится к набору цифровых услуг, которые становятся 

доступными для конечных пользователей. ISDN предполагает оцифровывание телефонной 

сети для того, чтобы голос, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы могли быть 

переданы конечному пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из 

одного терминала конечного пользователя. Сторонники ISDN рисуют картину сети мирового 

масштаба, во многом похожую на сегодняшнюю телефонную сеть, за тем исключением, что в 

ней используется передача цифрового сигнала и появляются новые разнообразные услуги. 

Таким образом, сеть ISDN является «цифровым вариантом» аналоговой телефонной 

сети и не удовлетворяет 2 требованиям из трёх, перечисленных выше: 

- дешевизна внедрения и эксплуатации; 

- скорость внедрения.  

 

1.3.  VoIP 
Технология IP (Интернет) позволяет компаниям создавать мультисервисные сети, 

объединяя передачу данных, голоса (VoIP или IP-телефония) и видео в одной сети, что ведет к 

существенному снижению расходов на построение и эксплуатацию телекоммуникационной 

инфраструктуры. Принцип организации IP-сети подразумевает, что доставка информации не 

зависит от расстояния между абонентами глобальной сети. Следовательно, при использовании 

VoIP единственные возникающие затраты — плата за подключение к Интернет и объем 

передаваемой информации. Таким образом, шлюзы IP-телефонии предоставляют 

пользователям возможности для создания оптимальных и эффективных решений при 

построении корпоративных сетей связи. 

Ниже представлены отличительные особенности IP-телефонии, которые и обусловили ее 

выбор: 

- обеспечение высокого качества передачи речи по сетям передачи данных не только с 

высокой, но и с низкой пропускной способностью; 

- обеспечение эффективного использования полосы пропускания на существующих 

каналах передачи данных; 

- легкая интеграция с существующими сетями связи и наличие различных телефонных и 

сетевых интерфейсов для подключения различного телекоммуникационного оборудования; 

- возможность адаптации VoIP-оборудования под различные задачи, наличие встроенных 

средств гибкой маршрутизации вызовов и создания единых номерных планов; 

- работа в условиях различных сетевых сред; 

- поддержка механизмов качества обслуживания (QoS); 
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- возможность подключения к операторским сетям по различным стандартным 

протоколам; 

- удобство администрирования и высокая надежность при эксплуатации. 

В настоящее время применяются 2 основных протокола IP-телефонии: SIP и H.323.  

 

1.3.1. Протокол H.323 
Архитектура H323  – это первый в истории подход к построению сетей IP-телефонии на 

стандартизированной основе, который предложен Международным союзом электросвязи (ITU) 

в рекомендации Н.323. Сети на базе протоколов Н.323 ориентированы на интеграцию с ТфОП и 

могут рассматриваться как сети ISDN, наложенные на сети передачи данных. В частности, 

процедура установления соединения в таких сетях IP-телефонии базируется на рекомендации 

Q.931 и аналогична процедуре, используемой в сетях ISDN. Рекомендация Н.323 

предусматривает довольно сложный набор протоколов, который предназначен не просто для 

передачи речевой информации по IP-сетям с коммутацией пакетов. Его цель - обеспечить 

работу мультимедийных приложений в сетях с негарантированным качеством обслуживания. 

Речевой трафик - это только одно из приложений Н.323, наряду с видеоинформацией и 

данными. А так как ничего в технике (как и в жизни) не достается даром, обеспечение 

совместимости с Н.323 различных мультимедийных приложений требует весьма значительных 

усилий. Например, для реализации функции переключения связи (call transfer) требуется 

отдельная спецификация Н.450.2. От протокола H.323 отказываются из-за ряда проблем с  

внутренними «серыми» сетями и маршрутизацией.  

 

1.3.2. Протокол SIP, выбор типа телефонной сети 
SIP (Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса) — стандарт на способ 

установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен 

мультимедийным содержимым (видео- и аудио-конференция, мгновенные сообщения, онлайн-

игры). 

В модели взаимодействия открытых систем SIP является сетевым протоколом 

прикладного уровня. Протокол описывает, каким образом клиентское приложение (например, 

софтфон) может запросить начало соединения у другого, возможно, физически удалённого 

клиента, находящегося в той же сети, используя его уникальное имя. Протокол определяет 

способ согласования открытия каналов обмена между клиентами на основе других протоколов, 

которые могут использоваться для непосредственной передачи информации (например, RTP 

или Real-time Transport Protocol).  

Главной задачей разработки SIP было создание сигнального протокола на базе IP, 

который мог бы поддерживать расширенный набор функций обработки вызова и услуг, 

предоставляемых в существующей ТФОП. SIP используется вместе с несколькими другими 

протоколами и участвует только в сигнальной части сессии связи, причем он выполняет роль 

носителя для протокола описания сеанса SDP (Session Description Protocol), который описывает 

параметры передачи медиа-данных в рамках сессии, например используемые порты IP и 
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кодеки. В типичном применении сессии SIP — это просто потоки пакетов RTP, при этом RTP 

является непосредственным носителем голосовых и видеоданных [1]. 

Одной из важнейших особенностей протокола SIP является именно его независимость от 

транспортных технологий и простота в настройке и эксплуатации. Также оборудование для SIP 

стоит значительно дешевле оборудования для H.323. Для наглядности приведем 

сравнительную таблицу (таблица 1) по трем критериям [2]. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ телефонных сетей 

  Аналоговая 

Цифровая 

ISDN 

VOIP 

H.323 SIP 

защищенность - + + + 

дешевизна внедрения и эксплуатации - - + ++ 

скорость внедрения - - ++ ++ 

Σ 0 1 4 5 

 

Логичным выбором является сеть цифровой IP-телефонии на базе SIP. 

 

2. Модуль тестирования и настройки системы связи 
Как и многие другие системы на базе VoIP, построенная система требует настройки в 

процессе эксплуатации. Для тестирования и настройки разработан универсальный 

программируемый модуль телефонной связи на базе микроконтроллера (МК). Модуль 

предназначен для принятия/завершения звонка по ТфОП, оцифровки звука и передачи его на 

ПК в автоматическом режиме. Устройство работает как часть системы телефонной связи и 

генерирует/анализирует сигнал для дальнейшего тестирования кодеков, нового оборудования и 

маршрутов.  

Анализирующая часть модуля (анализатор) подключается к телефонной системе на базе 

SIP через шлюз Linksys PAP2T в порт RJ-11 FXS или в порт цифровой АТС, начинает работу по 

сигналу «вызов», завершает – по сигналу «отбой». Так как во многих современных ПК 

отсутствует интерфейс RS232, в аппаратной части устройства используется более быстрый и 

современный интерфейс связи с ПК – USB, реализованный на базе центрального МК. Схема 

работы модуля представлена на рис. 1. 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           133

 
Рис. 1. Принцип тестирования сети 

  

Как видно из рисунка, на ПК генерации запускается программа управления и генерирует 

тестовый сигнал, генерирующая часть модуля (генератор) связывается через корпоративную 

телефонную сеть путем дозвона с анализатором. Анализатор поднимает трубку, получает 

сигнал от генератора, оцифровывает его, передает сигнал завершения приема на генератор и 

передает оцифрованный сигнал на ПК анализа. Оператор ПК  запускает программу анализа 

сигнала с помощью преобразования Фурье. На рис. 2 представлена структурная схема 

анализатора.  
 

3. Программное обеспечение анализа сигнала 
 Драйвер анализатора создает таблицу, состоящую из отсчетов сигнала, идентичную 

таблице, содержащейся в звуковом wav-файле, который является входным файлом программы.  

 Оператор ПК анализа вводит в текстовые блоки, окрашенные разными цветами, адреса 

исследуемых файлов. По нажатию кнопки «GO!» строятся графики спектров исследуемых 

сигналов, которые подкрашиваются соответствующим цветом. По нажатию  кнопки «play!» 

воспроизводится соответствующий сигнал. Программное обеспечение является достаточно 

наглядным и простым в использовании, при этом достаточно громоздким в программировании, 

но среда разработки MATLAB упростила написание программы, реализующей алгоритм 

быстрого преобразования Фурье.  

 

Выводы 
 В результате сравнительного анализа существующих телефонных сетей выбран тип 

телефонной сети и протокол связи для построения защищенной корпоративной системы 

голосовой связи. Система построена на базе протокола SIP в связке с программной 

платформой Asterisk [3], что избавило от таких проблем как: дороговизна оборудования для 

«классической цифровой телефонии», длительное время настройки и ввода в эксплуатацию, а 

также упростило администрирование системы.  

Система голосовой связи внедрена в офисах и на предприятиях корпорации за 

минимальный срок  и с минимальными финансовыми затратами,  при этом возможности и 
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Рис. 2. Структурная схема анализатора 
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качество связи сравнимы, а во многом и превосходят системы на базе ISDN и других 

телефонных сетей, опорной сетью для которой служат классические телефонные сети. 

Для настройки и тестирования системы разработан модуль, состоящий из анализатора, 

работающего в паре с генератором, и программное обеспечение анализа сигнала с 

использованием БПФ. 
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УДК 004.75 

В.А. Таценко  

 

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ GSM СВЯЗИ 
 

В статье описаны основные характеристики систем сбора данных на базе GSM 
связи. Указываются задачи, в которых применение данных систем является наиболее 
целесообразным. Приводятся рекомендации, согласно которым необходимо проводить 
разработку таких систем. 

The article describes main characteristics of systems for data collection based on GSM 
networks. That tasks, where usage of such systems is the most reasonable, are shown. The 
article gives recommendations, according to which such systems should be designed. 

Ключевые слова: сбор данных, GSM, микропроцессорные системы 

Key words: data collection, GSM, microprocessor systems 

 
Введение 

Существует ряд задач сбора данных, где объекты, над которыми проводится мониторинг,  

находятся на больших расстояниях или вообще имеют подвижный характер (например, 

грузовики дальнобойщиков). К примерам таких задач можно отнести дистанционный сбор 

показаний теплосчетчиков и оборудования железнодорожных сетей. Тогда остро встает вопрос 

построения сети сбора данных оптимальным образом и с наименьшими экономическими 

затратами. 

За последние несколько лет некоторые госпредприятия и частные фирмы начали 

использовать для построения систем сбора данных (ССД) GSM сети, что поистине является 

прорывом и решает многие неразрешимые до этого задачи сбора данных. Действительно, 

использование GSM  сетей таким способом является как некогда актуальным, потому как 

решает множество проблем связанных с расстоянием между объектами, их подвижностью и т.п.   

Данная статья предлагает обзор принципов построения систем сбора данных на базе 

GSM технологии, оборудования, которое используется для построения таких систем, а также 

рассматривается перечень задач, где является целесообразным применение таких методов. 

 

Проблематика сбора данных 
В настоящее время технологии сбора данных нашли широкое применение: от научно-

исследовательских приложений до различных задач испытаний и автоматизации в 

промышленности. Для сбора данных используются персональные компьютеры (ПК) с шинами 

PCI, PXI, CompactPCI, PCMCIA, USB, FireWire, а также с последовательными и параллельными 

портами. В общем случае корректность результатов, получаемых при использовании 

компьютерной системы сбора данных, определяется следующими её компонентами: [2] 

– персональный компьютер (ПК); 

– оборудование сбора данных; 
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– программное обеспечение; 

– датчики;  

– системы согласования сигналов; 

Весомым фактором, который определяет круг задач, где применяется система сбора 

данных, является способ организации сети передачи информации. Каналы передачи данных 

могут быть как проводными, так и беспроводными. По мере увеличения расстояния между 

объектами, над которыми проводится мониторинг, приоритет отдается передачи данных по 

беспроводным каналам (передача данных по радио каналам) 

 Тем не менее, при последующем увеличении расстояния между объектами, издержки на 

строительство инфраструктуры и сервисное обслуживание сетевого оборудования будут 

значительно увеличиваться. Поэтому, несмотря на то, что современные предприятия все чаще 

задумываются о дистанционном сборе данных и мониторинге удаленных объектов, 

специалистов останавливает кажущаяся сложность и дороговизна создания собственной 

системы, хотя это далеко не всегда так. Есть решение, доступное в большинстве случаев – 

дистанционный сбор данный с помощью GSM [1]. 

Один из главных плюсов GSM состоит в том, что связь строится на базе уже 

существующих сотовых сетей, покрывающих сегодня практически всю территорию страны. 

Пожалуй, это единственное решение из всех возможных, не требующее развертывания 

собственной инфраструктуры. Оно позволяет создавать и обслуживать разветвленные и 

протяженные сети при сравнительно небольших финансовых затратах.  

 

Основные рекомендации по проектированию ССД на базе GSM сетей 
В общем случае система сбора данных состоит из двух компонент — множества 

отслеживаемых объектов и диспетчерского центра, или иначе, центра мониторинга и 

управления. На отслеживаемых объектах устанавливается регистратор разнообразных 

физических параметров. В центре мониторинга устанавливается компьютер или сеть 

компьютерных средств, обеспечивающих получение данных от регистраторов, хранение 

данных, отображение и анализ полученной информации по запросу оператора или 

администратора системы и, при необходимости, также отправление обратного воздействия 

(команды) на регистратор для управления исполнительными механизмами. 

Данные от абонентского регистратора передаются в центр мониторинга по беспроводным 

каналам связи (GSM/GPRS). Возможны следующие режимы передачи данных:  

– непрерывный; 

– периодический; 

– по событию; 

– по запросу оператора ДЦ. 

Трудности, с которыми сталкиваются разработчики систем мониторинга, связаны с 

вероятностью потери данных в случаях неустойчивого GPRS-канала данных, что происходит 

из-за неравномерного покрытия приемопередающей аппаратурой оператора GSM/GPRS-зон 

связи. Задачу сохранения данных в таких случаях помогает решить абонентский регистратор 
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данных, а также механизмы автоматического восстановления или периодического соединения с 

центром мониторинга по каналу GPRS. 

В связи с этим, разработчикам серверного программного обеспечения необходимо 

помнить о возможности разрыва соединения с абонентским регистратором в любое время. 

Для повышения надежности телеуправления сервер связи, например, может работать, 

используя методику «очередей управляющих команд», предусмотренных для каждого 

абонентского регистратора. Управляющая команда записывается в очередь по требованию 

оператора системы. Если очередь не пуста, то первая управляющая команда из очереди 

передаётся на абонентский регистратор в следующий сеанс связи и удаляется из нее только 

после подтверждения об исполнении, принятого от абонентского регистратора. Более сложный 

вариант системы мониторинга может быть реализован с помощью двух серверов, один из 

которых сервер данных, а другой — сервер телеуправления. Один из вариантов работы с двумя 

серверами может выглядеть следующим образом. Абонентский регистратор периодически (или 

непрерывно) передает данные на сервер данных в процессе следования по маршруту. После 

включения питания (или с некоторым заданным периодом) абонентский регистратор 

производит соединение с сервером телеуправления и передает свой идентификатор, и пакет 

настроек на данный момент времени. Сервер телеуправления сравнивает принятый пакет 

настроек для абонентского регистратора с пакетом настроек, созданных администратором 

системы, и, в случае обнаружения различий в параметрах настроек, возвращает регистратору 

управляющие команды, корректирующие соответствующие настроечные параметры и 

сохраняющие настройки в регистраторе. В некоторых случаях применения абонентскому 

регистратору нет необходимости передавать подтверждение об исполнении управляющих 

команд, так как подобное «выравнивание» настроечных параметров может успешно 

завершиться в следующий сеанс связи с сервером телеуправления [1]. 

  

Микропроцессорные системы управления потоком данных 
Микропроцессорная система управления потоком данных предназначена для реализации 

алгоритмов логического управления компонентами системы по предопределенному 

разработчиком системы сценарию, принцип работы которой основан на циклической работе 

(опрос состояний на входах, вычисление и управление выходами и формирование выходной 

информации) и специфическом языке описания управляющих сценариев. Перечислим 

некоторые задачи, возлагаемые на системы управления потоком данных в системах 

мониторинга удалённых объектов: 

– регистрация данных, состояний датчиков, сенсоров и зон охраны; 

– передача данных по каналам GSM SMS, CSD и GPRS по настраиваемому сценарию 

управления; 

– перенаправление потока данных, принятых по одному каналу в другой, что может быть 

необходимо для обеспечения связи с бортовым оборудованием, таким, как навигационная 

система, контроллер управления физическими величинами, модуль отображения или иной 

внешний контроллер; 
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– управление дискретными выходами: удаленное и по настраиваемому сценарию 

управления; 

Говоря о применении микропроцессорных систем управления потоком данных в задачах 

телеметрии и телеуправления, заметим, что важной составляющей системы становится 

встроенный или внешний модуль связи (например, GSM/GPRS-модуль)[1]. 

 

Выводы 
В статье рассмотрена проблематика построения систем дистанционного сбора данных с 

объектов расположенных на значительных расстояниях. Как один из вариантов решения 

рассматриваемой проблемы предлагается использовать системы сбора данных на базе GSM 

технологий. 

 Удаленный сбор данных с помощью GSM не требует наличия дополнительной 

инфраструктуры, может быть реализован практически в любых условиях, при этом удаленность 

узлов учета не имеет значения. Расходы на диспетчеризацию незначительны и 

пропорциональны количеству абонентов. Поэтому подобные решения постепенно становятся 

все более популярными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В статье представлены основные принципы и концепции генетических алгоритмов, 
а также их применение при разработке интеллектуальных систем. В упрощенном виде 
рассмотрен механизм генетического наследования. 

The article examines main principles and concepts of genetic algorithms, as well as, its 
usage for intelligent systems design. Genetic inheritance mechanism is shown in simplified 
way. 

Ключевые слова: Оптимизация, генетический алгоритм, сочетания генетических 

алгоритмов и нейронных сетей. 

Keywords: Optimization, genetic algorithm, Combinations of Genetic Algorithms and Neural 

Networks (COGANN). 

 
Введение 

Как известно, оптимизационные задачи заключаются в нахождении минимума 

(максимума) целевой функции (ЦФ). Как правило, ЦФ представляет собой сложную функцию 

нескольких переменных. Условно все оптимизационные методы можно разделить на 

градиентные и стохастические. Найденный с их помощью экстремум не всегда является 

глобальным. Нахождение локального экстремума вместо глобального называется 

преждевременной сходимостью. Помимо проблемы преждевременной сходимости существует 

проблема длительности процесса вычислений. Как правило, более точные оптимизационные 

методы работают очень долго. Предложенные Джоном Холландом в 1975 году генетические 

алгоритмы (ГА) лишены этих недостатков [1].  

Генетические алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на механизмах 

естественного отбора и генетического наследования. В них используется эволюционный 

принцип выживания наиболее приспособленных особей. При этом в упрощенном виде 

сохраняется биологическая терминология и основные понятия линейной алгебры. 

Фундаментальные основы, основные стратегии, принципы и концепции генетических 

алгоритмов представлены в работе [1]. 

Генетические алгоритмы относятся к области мягких вычислений, которая объединяет 

такие области знаний, как нечеткая логика, нейронные сети, вероятностные рассуждения, сети 

доверия и эволюционные алгоритмы. Эти области знаний дополняют друг друга и используются 

в различных комбинациях или самостоятельно для создания гибридных интеллектуальных 

систем. В настоящее время создано большое количество различных модификаций ГА и 

разработан ряд тестовых функций. Целью работы является рассмотрение принципа действия 
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ГА и их применение при построении систем искусственного интеллекта, в частности 

искусственных нейронных сетей. 

 

Основные понятия генетических алгоритмов 
Согласно эволюционной теории, каждый биологический вид целенаправленно 

развивается и изменяется с целью лучшей его адаптации к окружающей среде. Эволюция в 

этом смысле представляет собой процесс оптимизации всех живых организмов. Основной 

механизм эволюции - это естественный  отбор. Его  суть  состоит  в том,  что  более 

приспособленные особи имеют больше возможностей для выживания и размножения и, 

следовательно, приносят больше потомства. При этом благодаря  передаче генетической 

информации потомки наследуют от родителей основные их качества (генетическое 

наследование). В результате, потомки сильных особей также хорошо приспособлены к 

окружающей среде, а их доля в популяции с течением поколений постепенно возрастает. Таким 

образом, возрастает и приспособленность вида в целом. 

В упрощенном виде механизм генетического наследования может быть представлен 

следующим образом. В каждой клетке любого организма присутствует набор молекул ДНК, в 

которых храниться вся его генетическая информация. Каждая молекула ДНК представляет 

собой цепочку из нуклеотидов четырех типов (A, T, C, G). Порядок следования нуклеотидов в 

молекулах ДНК формирует генетический код индивидуума. В животной клетке каждая молекула 

ДНК окружена оболочкой, которые совместно формируют образование, называемое 

хромосомой. Каждое врожденное качество особи кодируется некоторым атомарным 

фрагментом хромосомы, который называется геном. Различные значения гена называются 

аллелями. В процессе размножения происходит слияние двух родительских половых клеток, в 

результате чего их ДНК взаимодействуют, образуя, таким образом, ДНК потомка [1]. 

Основной способ взаимодействия – кроссовер (скрещивание). При кроссовере 

выполняется случайное деление ДНК предков на две части с последующим обменом генов. 

Кроме того, возможны мутации ДНК (например, из-за радиоактивности или других  влияний), в 

результате чего изменяются случайные гены предка. Впоследствии эти гены передаются 

потомку и придают ему новые свойства. В случае, когда новые свойства полезны, они, как 

правило, сохраняются для вида в целом. При этом происходит скачкообразное повышение его 

приспособленности. 

Каждая особь популяции в ГА представляются набором хромосом с закодированными в 

них множествами параметров задачи (решений), которые называются точками в пространстве 

поиска. Обычно особь в ГА состоит из одной хромосомы, поэтому особь и хромосома являются 

эквивалентными понятиями. В генетических алгоритмах, хромосома представляется числовым 

вектором. Формирование бинарных векторов, как правило, выполняется при помощи двоичного 

кодирования или кода Грея. В бинарном векторе в качестве гена хромосомы служит бит. Таким 

образом, популяция в ГА – это конечное множество хромосом (точек в пространстве поиска). 

На каждой итерации ГА формируется новая популяция, которая называется поколением 

[1]. 
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В генетических алгоритмах в качестве меры приспособленности особи популяции к 

окружающей среде служит функция приспособленности. Эта функция позволяет отобрать 

наиболее приспособленных к окружающим условиям особей. Форма функции 

приспособленности зависит от характера решаемой задачи. Предполагается, что функция 

приспособленности всегда принимает неотрицательные значения и для решения 

оптимизационной задачи требуется выполнить ее максимизацию. В случае, когда исходная 

функция приспособленности не удовлетворяет указанным условиям, выполняется 

необходимые математические преобразования. В задачах оптимизации функция 

приспособленности называется целевой функцией, в теории управления функция 

приспособленности может принимать вид функции погрешности, а в теории игр – стоимостной 

функции. 

 

Классический генетический алгоритм 
Основной принцип работы генетических алгоритмов заключен в представленной на рис. 1 

схеме. 

 
Рис. 1. Блок-схема классического генетического алгоритма 

Процесс формирования исходной популяции заключается в генерации заданного 

количества случайных бинарных векторов требуемой длины, каждый из которых представляет 

особь популяции. 
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Оценка приспособленности особей популяции состоит в расчете функции 

приспособленности для каждой из них. 

Критерием завершения генетического алгоритма может служить заданное количество 

поколений или схождение (convergence) популяции. Схождением называется такое состояние 

популяции, когда все ее особи почти одинаковы и находятся в области некоторого экстремума. 

В такой ситуации кроссовер практически не изменяет популяции, поскольку сформированные 

потомки представляют собой копии родителей. Вышедшие из области экстремума за счет 

мутации особи склонны вымирать, т.к. чаще имеют меньшую приспособленность, особенно 

если этот экстремум является глобальным. Таким образом, схождение популяции обычно 

означает, что найдено лучшее или близкое к нему решение. Если условие остановки ГА 

выполнено, то производиться переход к завершающему его этапу – выбор «наилучшей» 

хромосомы, в качестве которой выступает особь с наибольшим значением функции 

приспособленности. В противном случае выполняется отбор хромосом в новую популяцию. 

Селекция хромосом для создания потомков производиться согласно принципу 

естественного отбора, в котором наибольшие шанс на участие в создании новых особей имеют 

хромосомы с наибольшими значениями функции приспособленности. Существуют различные 

методы селекции. Наиболее популярными считаются турнирный метод (tournament selection) и 

метод рулетки(roulette-wheel selection) [1]. В результате процесса селекции создается 

родительская популяция (родительский пул), которая по  численности равна текущей 

популяции. 

Применение генетических операторов к хромосомам родительского пула, приводит к 

формированию новой популяции потомков. В классическом генетическом алгоритме 

применяются два основных генетических оператора: оператор скрещивания и оператор 

мутации. Скрещивание в классическом генетическом алгоритме производиться практически 

всегда, тогда как мутация – достаточно редко. Вероятность скрещивания, как правило, 

достаточно велика (0.5 < p < 1.0 ). Это следует из аналогии с миром живых организмов, где 

мутации происходят чрезвычайно редко. В генетическом алгоритме мутация хромосом может 

выполняться в родительском пуле перед скрещиванием, либо на популяции потомков. 

Существуют основные формы генетических операторов, чистое использование или 

модернизация которых ведет к получению ГА, пригодных для решения целевой задачи. В 

классическом генетическом алгоритме вся предшествующая популяция хромосом замещается 

новой популяцией потомков, имеющей ту же численность. 

 

Применение генетических алгоритмов при построении нейронных сетей 
Сочетание генетических алгоритмов и нейронных сетей (НС) известно в литературе под 

аббревиатурой COGANN (Combinations of Genetic Algorithms and Neural Networks). Это 

сочетание может быть вспомогательным либо равноправным (классификация представлена в 

табл. 1).  
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Табл. 1. Классификация сочетаний генетических алгоритмов и нейронных сетей 

Тип Характеристика Область применения 
В

сп
ом

ог
ат

ел
ьн

ое
  

ГА и НС применяются 

независимо  

Сети Кохонена с самоорганизацией, однонаправленные 

НС, ГА в задачах классификации [2] 

НС для обеспечения ГА Формирование исходной популяции для ГА[3] 

ГА для обеспечения НС 

Анализ нейронных сетей[4] 

Подбор параметров либо преобразование пространства 

параметров [5] 

Подбор параметров либо правила обучения (эволюция 

правил обучения) [5] 

Р
ав

но
пр

ав
но

е 
 

ГА для обучения НС Эволюционное обучение(эволюция весов связей)[6] 

ГА для выбора топологии 

НС 

Эволюционный подбор топологии сети 

(эволюция сетевой архитектуры) [5] 

Системы, объединяющие 

адаптивные 

стратегии ГА и НС 

НС для решения оптимизационных задач с применением 

ГА для подбора весов связей [7] 

Реализация ГА при помощи НС [8] 

Применение НС для реализации генетического оператора 

скрещивания [9] 

 

Выводы 
Генетические алгоритмы унаследовали свойства естественного эволюционного процесса, 

состоящие в генетических изменениях популяций с течением времени. 

Кодирование параметров, операции на популяциях, использование минимума 

информации о задаче и рандомизация операций приводят в результате к устойчивости 

генетических алгоритмов и к их превосходству над другими широко применяемыми 

технологиями. 

Большинство задач, решаемых при помощи ГА, имеют один критерий оптимизации. 

Многокритериальная оптимизация основана на отыскании решения, одновременно 

оптимизирующего более чем одну функцию. В этом случае осуществляется поиск некоторого 

компромисса, в роли которого выступает решение, оптимальное в смысле Парето, т.е. решение 

недоминируемо никаким другим решением. При многокритериальной оптимизации выбирается 

не единственная хромосома, представляющая собой закодированную форму оптимального 

решения в обычном смысле, а множество хромосом, оптимальных в смысле Парето. 

Пользователь имеет возможность выбора оптимального решения из полученного множества 

результатов. 

Генетические алгоритмы совместно с эволюционной стратегией и эволюционным 

программированием представляют три главных направления развития эволюционного 

моделирования. В настоящее время эволюционные вычисления представляют одну из 

интенсивно развивающихся областей науки, исследования в которой ведутся к постоянному 
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повышению эффективности их использования, а также появлению все новых подходов к 

построению алгоритмов. Они все чаще применяются при интерактивном управлении 

технологическими процессами, распознавании образов и др.  
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Секція №6: 
«Перетворювальна та мікропроцесорна техніка» 

 

УДК 621.314  

Адл Саман   

 

ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Рассмотрена система «тиристорный преобразователь напряжения - асинхронный 
двигатель» (ТПН-АД). Проведен сравнительный анализ ТПН, включаемых в статорные 
цепи двигателей. Обоснован выбор модели асинхронного двигателя и типа ТПН для 
регулирования пусковых режимов  при различных видах нагрузки на валу двигателя. 
Обоснован метод управления пусковыми режимами в разомкнутой системе ТПН-АД. 

In this paper we consider the system «thyristor voltage converter - induction motor» 
(TVC-IM). A comparative analysis of TVC included in the stator circuit engines. The choice of 
model induction motor and the type of TVC for the regulation of start-up regimes for different 
types of loads on the motor shaft. The choice control techniques starting conditions in an open 
system of  TVC-IM. 

 
Введение 

Асинхронный двигатель является одним из главных потребителей электроэнергии в 

современном народном хозяйстве. Основная масса потребителей – это двигатели мощностью 

10 – 15 кВт. На их долю приходится порядка 70%  всей потребляемой электроэнергии [1- 3]. 

Асинхронный двигатель развивает при переходных процессах электромагнитный момент, 

в несколько раз превышающий номинальный и даже критический момент. Кратность пускового 

тока короткозамкнутых асинхронных двигателей достигает 5–7. Пренебрежение 

электромагнитными переходными процессами при анализе режимов работы асинхронного 

двигателя приводит к существенным ошибкам в оценке нагрева электродвигателей,  к 

неточности определения времени пуска, торможения, реверса и т.д. 

Одним из возможных путей повышения управляемости и улучшения динамических 

процессов асинхронного электропривода является воздействие на электромагнитные 

переходные процессы. Наибольшие трудности возникают при управлении пуском либо 

замедлении.  

В последние годы наблюдается широкое внедрение микропроцессоров в 

автоматизированный электропривод. Анализируя тенденции в использовании 

микропроцессорных средств, можно выделить основные направления применения 

микропроцессоров: 

1. реализация систем автоматизированного регулирования скорости асинхронного 

двигателя и углового положения ротора; 
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2. создание многофункциональных контроллеров, которые могут выполнять 

следующие функции: плавный пуск с ограничением пускового тока и момента на заданном 

уровне; токовая защита; регулирование   напряжения   на  зажимах асинхронного двигателя 

и др. 

В связи с этим актуальной проблемой на сегодняшний день является разработка 

алгоритмов управления асинхронными двигателями, реализующих вышеизложенные функции. 

Целью работы является исследование переходных режимов работы асинхронных 

двигателей и разработка на основе результатов исследований рекомендаций относительно 

плавного пуска, а также алгоритмов управления асинхронным двигателем.  

Область применения результатов работы: создание тиристорных регуляторов 

напряжения с микропроцессорными системами управления для управления асинхронными 

электроприводами, работающими в повторно-кратковременном режиме работы, а также 

электроприводами, длительное время работающими с недогрузкой на валу. 

 
Способы регулирования напряжения питания АД 

Для интенсивно работающих асинхронных электроприводов, с большим числом 

включений, в агрессивной среде наибольшее применение получили системы тиристорный 

преобразователь напряжения - асинхронный двигатель.  

Следует отметить, что практически идеальная реализация оптимального закона 

регулирования асинхронного двигателя лежит на пути применения специального 

преобразователя частоты для питания  асинхронного двигателя. Однако, полупроводниковый 

регулятор напряжения - наиболее простое, надежное и экономичное устройство, позволяющее 

реализовывать хотя и не все, но многие, близкие к оптимальному, режимы работы 

асинхронного двигателя. 

Регулирование напряжения, подводимого к статору асинхронного двигателя, в 

зависимости от нагрузки на его валу позволяет реализовывать экономичные режимы работы и 

питающих его электрических сетей. В качестве вентилей полупроводникового регулятора 

напряжения могут использоваться тиристоры или симисторы, которые являются наиболее 

дешевыми силовыми полупроводниковыми элементами. 

С помощью тиристорного регулятора напряжения можно реализовать целый комплекс 

функций: включение и выключение асинхронного двигателя; плавный пуск и останов 

асинхронного двигателя с ограничением пусковых и тормозных токов и моментов; защита от 

перегрузок и коротких замыканий внутри асинхронного двигателя; шаговый режим работы; 

симметрирование токов и т. д. 

Следует отметить, что для решения задач управляемого пуска асинхронных двигателей 

малой и средней мощности целесообразно применять разомкнутые системы управления.  

При постоянной частоте питающей сети единственным способом управления током 

намагничивания и соответственно создаваемым им потоком является воздействие на систему 

приложенных к двигателю напряжений. Ограничение переходных моментов и токов возможно 
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путем уменьшения скорости нарастания магнитного потока, за счет уменьшения его 

установившегося значения [1-3]. 

Проведём анализ основных схем преобразователей, включаемых в цепь статора. 

Представленные на рис. 1 схемы преобразователей имеют следующие обозначения: 

а)  –  3ТT;  б)  –  3ТД;  в)  –  2ТT;  г)  –  1ТТ;  д)  –  ШИП. 

 

Рис.1
. 

Преобразователи позволяют регулировать средний момент асинхронного двигателя при 

различных показателях электропривода в установившемся и переходном режимах. Для 

сравнения схем выбираем следующие показатели: 

 амплитуда переменной составляющей момента q ; 

 КПД  ; 

 коэффициент мощности ìk ; 

 значение токов статора SI  

Анализ  показывает [2-3],  что  по эксплуатационным  показателям лучшими являются 

схемы 3ТТ и ШИП, далее следуют схемы 3ТД, 2ТГ и 1ТТ (табл.1) 
Таблица 1  

q  SI    ìk  
ШИП 3ТТ 3ТТ ШИП 

3ТТ ШИП ШИП 1ТТ 

3ТД 3ТД 3ТД 3ТД 

2ТТ 2ТТ 2ТТ 2ТТ 

1ТТ 1ТТ 1ТТ 3ТТ 
 

Очевидно, что при использовании схем 3ТД, 2ТТ из-за уменьшения числа управляемых 

вентилей должны уменьшаться стоимость и габариты преобразователя. Однако в схеме 3ТД 

число силовых вентилей равно их количеству в схеме 3ТТ, а разница в размерах и стоимости 

устройств управления, выполненных для этих типов преобразователей на современной 

аппаратуре, окажется несущественной. Эксплуатационные показатели схем 3ТД, 2ТТ, 1ТТ 

значительно хуже, чем у схем 3ТТ и ШИП. Таким образом, в системах автоматизированного 

управления (САУ) целесообразно использовать тиристорный преобразователь напряжения по 

схеме 3ТТ либо ШИП. В дальнейшем будем рассматривать в качестве преобразователя 

напряжения тиристорный преобразователь напряжения по схеме 3ТТ. 
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Моделирование асинхронных двигателей 
Для моделирования процессов в системе «ТПН-АД» будем использовать трёхосную 

модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором [2, 4]: 

Уравнения напряжений: 
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Уравнение потоков:  
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Уравнение электромагнитного момента: 
 

     0 1 2 1 23 [ / 2] ( )a cM P L i i i i .                     (3) 

Уравнение динамики движения двигателя: 
 

          2 / 2 /c r mM M J p D B p .                              (4) 

 

Обоснование методов управления при разомкнутой системе управления 
Система уравнений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в 

операторной форме при постоянной угловой скорости и ненулевых начальных 

электромагнитных условиях имеет вид [ 4 ]: 
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,                (5) 

где    ( )s r коэффициент затухания  статорных (роторных) обмоток при замкнутом роторе 

(статоре); ( )s rk k коэффициент связи статора (ротора); ( )sU p изображение обобщённых 

пространных векторов напряжения питания, потокосцеплений статора и ротора  ( )s p  и 

 ( )r p . 

    0 0;  ; 1s r s r
s r

x x
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. 

  полный коэффициент рассеяния. 
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 0s ,  0r начальные значения обобщённых векторов потокосцеплений статора и ротора. 

Решая (5) относительно   ( )s p ,  ( )r p  получаем: 

    

  

              
    


               

1 2

1 2

( ) ( ) ( )
( ) ;

( ) ( )

( ) ( )
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s r so r r s ro
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U p p j p j k
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U p k k p
p

p p p p

   (6) 

где    1 1 1p j ;    2 2 2p j ;   1 2( ) коэффициент затухания свободной составляющей 

переходного процесса;   1 2( ) частота колебаний свободной составляющей. 

При питании статорных цепей двигателя системой симметричных напряжений прямой 

последовательности неизменной амплитуды: 

 ( ) . j
S mU U e   

         ( ) /( )S mU p U p j  

Подставляя это в (6) и используя теорему разложения, получаем при   const  [4]: 
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где 1 2 3 4,  , , c c c c постоянные интегрирования, определяемые параметрами электродвигателя 

и видом приложенного напряжения, и электромагнитными начальными условиями.  

Выражения для  0sy  и   0ry  имеют вид [4]: 
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где   1 2( ) фазовый сдвиг вектора   ( ) ( ( ))s r  по отношению к вектору mU ;  0sy  и 

 0ry  установившиеся значения векторов   ( ),  ( )s r  при   0 ; 1 2,  D D коэффициенты, 

определяемые параметрами двигателя. 

Очевидно, что постоянные интегрирования ic , входящие в (7) можно представить суммой 

двух составляющих, первая из которых 0c  обусловлена видом приложенного напряжения, а 

вторая íc ненулевыми начальными условиями при  0sU : 

  ;i io iíc c c      (9) 

Для удобства дальнейшего анализа переходные потокосцепления можно представить в 

виде суммы двух составляющих: 

      1 2( ) ( ) ( )s s s     (10) 

      1 2( ) ( ) ( )r r r  

где 1s  ,  1( )r   переходные   потокосцепления   статора   (ротора)   после подключения при 

нулевых электромагнитных начальных условиях, т.е. 0 0s r ;   2 2,( )s r переходные 

потокосцепления  статора (ротора)  при коротком замыкании обмоток статора, т.е.   0sU . 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           151

При таком рассмотрении переходной момент является суммой трёх моментов [2, 4]: 

  1 2 3M M M M                                           (11) 

 где  


  


*
1 1 1[ ]r

m s r
s

k
M I

x
переходной момент, возникающий при подключении машины к 

сети при полностью затухшем магнитном поле машины;  


  


*
2 2 2[ ]r

m s r
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k
M I

x
переходной 

момент, возникающий при коротком замыкании обмоток статора; 
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m s r m s r
s
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x
 момент, обусловленный взаимодействием магнитных 

полей двух одновременно протекающих процессов. 

Составляющие (10) можно записать в виде: 
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   (12) 

Если амплитуда синусоидального напряжения изменяется по определённому закону во 

времени, то характер электромагнитных процессов может существенно отличаться по сравнению 

со случаем скачкообразного напряжения неизменной амплитуды. При этом определяющее 

влияние имеет не столько характер закономерности изменения во времени напряжения ,sU  

сколько время регулируемости процесса, в течении которого амплитуда обобщённого вектора 

mU  изменяется от 0 до 1. 

Для подтверждения этого  предположения  рассмотрим  случай экспоненциального 

изменения амплитуды питающего напряжения ( )sU :  

          1 1( ) (1 ) (1 )Bj j
sU e e e e  ,                                   (13) 

где  1  постоянная времени экспоненты; 1 11/B  . 


   

1

1
( )

( ) ( )s
B

U p
p j p j B

.                                  (14) 

Подставляя (14) в (6) и используя формулы разложения, получаем закономерность 

изменения во времени потокосцеплений ротора и статора: 

                              1 1 20 5 1 2( ) ( ) ;B p pj
s sy c e e c e c e                   (15) 

                                        1 1 20 6 3 4( ) ( ) ;B p pj
r ry c e e c e c e  

Как показывает анализ выражений (7) и (15), установившееся значение 

потокосцепления статора (ротора) при формировании функции времени питающего 

напряжения имеют те же значения, что и при скачкообразном приложении (  1mU ), но 

появляются дополнительные переходные составляющие той же частоты, что и установившиеся  
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значения, их амплитуды уменьшаются во времени  по экспоненциальному закону с 

коэффициентом 1B . 

Затухающая составляющая уменьшает значения переходных потокосцеплений в 

течении времени ðåã , которая при экспоненциальном законе составляет  1(3 4) . Кроме того, 

уменьшаются амплитуды свободных составляющих потокосцеплений и их снижение тем 

значительнее, чем меньше 1B  т.е. чем больше 1. Очевидно, что такие же качественные 

особенности возникают и при других законах изменения напряжения во времени. 

 
Выводы 

1. Наилучшими эксплуатационными показателями обладают  схемы тиристорных 

преобразователей напряжения 3ТТ и ШИП. 

2. Для решения задач плавного пуска асинхронного двигателя целесообразно применять 

фазовый способ управления преобразователем напряжения. 

3. Наиболее эффективным методом подавления свободной составляющей 

электромагнитного переходного процесса при сохранении быстродействия электропривода 

является метод детерминированного (пофазного) включения АД с ненулевыми начальными 

условиями. 

4. Для решения поставленных задач линейная модель асинхронного двигателя обеспечивает 

погрешность не более 5-8%  и   может   быть   рекомендована для цифрового 

моделирования режимов работы двигателя. 
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УДК 621.314  

В.Б. Волківський, канд. техн. наук., А.В. Заграничний, О.О. Федько 

 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НАНОСУПУТНИКІВ 

 
Розглянута система електроживлення, яка забезпечує функціонування всіх систем 

наносупутника та відбір максимальної потужності від сонячних батарей. Проведений 
вибір акумуляторних батарей серед найбільш поширених акумуляторів різних 
електрохімічних схем. Описаний алгоритм програми контролю заряду/розряду 
акумуляторних батарей та контролю робочої точки ВАХ сонячних батарей. 

The system of power supply, that ensures the operation of all satellite systems and 
maximal power takeoff from the solar batteries. The analysis and the choice of accumulator 
batteries among the most used accumulators of different electrochemical schemes has been 
carried out. The algorithm of the control program of charge/discharge of accumulator batteries 
and the control of working point current-voltage characteristic of solar batteries is represented. 

Ключові слова: система електроживлення, наносупутник, відбір максимальної 

потужності від сонячних батарей, заряд/розряд акумуляторних батарей. 

Key words: system of power supply, nanosatellite, selection of the maximum capacity from 

solar batteries, charge/discharge of accumulator batteries. 
 

Вступ 

На сучасному етапі розвитку космічних технологій зростає значення штучних 
супутників як невід'ємної складової комплексу засобів, що забезпечують перехід до 
глобального інформаційного суспільства. 

Система електроживлення призначена для генерації, зберігання, регулювання і 
розподілу електроенергії у всіх фазах роботи супутника на орбіті.  

Система електроживлення складається з наступних елементів:  

– джерело енергії (сонячні батареї (СБ)); 

– акумуляторні батареї (АБ);  

– перетворювачі енергії; 

– система керування і контролю. 

СБ повинні живити кола навантаження і заряджати АБ  під дією опромінення Сонця. АБ 

повинні забезпечувати електроенергією ці кола в тіні Землі та в ті моменти, коли енергії СБ 

недостатньо для живлення навантаження. Пристрої, які вимагають регульованої напруги 

живлення, повинні живитись від DC/DC перетворювачів, інші  пристрої - нерегульованою 

напругою.  

Енергії від СБ, має бути достатньо для забезпечення всіх елементів супутника 

електроенергією і заряду АБ, коли супутник не знаходиться в тіні Землі [1].  
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 Таким чином, розробка системи електроживлення з відбором максимальної енергії від СБ 

є важливим чинником ефективної роботи системи. 

 

1. Вибір типу та методу заряду акумуляторних батарей 
На теперішній час поширені акумулятори п’яти різних електрохімічних схем – свинцево-

кислотні (Pb, SLA), нікель-кадмієві (Ni-Cd), нікель-метал-гідридні (NI-MH), літій-іонні (Li-Ion) і 

літій-полімерні (Li-Polymer). Визначальним чинником для всіх перерахованих елементів 

живлення є не лише портативність (тобто невеликий об'єм і вага), але і висока надійність, а 

також великий час роботи. Основні параметри акумулятора – це енергетична щільність (або 

питома енергія по масі), число циклів заряду/розряду, швидкість заряду  і саморозряду [2]. 

Основні переваги Ni-Cd акумуляторів: 

– робота в широкому температурному діапазоні ( 0 0- 40 60C C ) і стійкість до її перепадів; 

– стійкість до великих струмів заряду і розряду ( 2 C
ã

 ); 

– відносно короткий час заряду (1 2ã ã );  

– велика кількість циклів заряду/розряду ( до 1500 ). 

Ni-Cd АБ можуть витримувати надлишковий заряд протягом деякого часу, якщо струм 

заряду  малий (до 0.1 C
ã

). Працездатність Ni-Cd АБ підтверджена  впродовж сотень космічних 

польотів на всіх типах орбіт [3].  

Таким чином, для забезпечення високої надійності слід використовувати  Ni-Cd АБ.  

Існуючі методи заряду Ni-Cd акумуляторів: 

1. Метод квазі-постійного струму. 

2. Двохінтервальні методи заряду: 

– метод заряду за часом; 

– метод заряду з контролем напруги;   

– метод контролю градієнта температури; 

– метод з безперервним підзарядом АБ, або метод заряду в буферному  режимі. 

3. Метод імпульсного заряду. 

4. Метод заряду асиметричним струмом або 

метод імпульсного заряду з зворотнім викидом. 

Двоінтервальні методи заряду характеризуються розбиванням часу заряду на два 

інтервали. Відмінність методів полягає в організації контролю закінчення першого інтервалу, у 

той час як на другому інтервалі у всіх методах здійснюється компенсація саморозряду 

акумуляторів струмом 0,033 0,05Ñ Ñ   . В статті розглянуто систему електроживлення з 

контролем заряду АБ методом контролю градієнта температури та контролю  спаду напруги без 

компенсації саморозряду [4].  
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2. Параметри сонячних батарей 
Загальні характеристики вихідної потужності та ВАХи сонячних батарей зображені на  рис. 

1 [3]. 

 

Рис. 1.  Характеристики СБ в залежності від освітленості ( 2 2 21000 ; 800 ; 600Âò Âò Âò
ì ì ì

): 

1– ВАХи СБ (т.А – робоча точка за якої від СБ відбирається максимальна потужність); 
2– Графіки залежності потужності від напруги на СБ. 

 

Для відбору максимальної енергії від СБ потрібно, щоб робоча точка ВАХ СБ знаходилася 

в місці, де результат добутку струму на напругу буде максимальним, але оскільки змінюються 

умови освітленості,  температура  і у процесі старіння елементів СБ знижується їх потужність - 

змінюється і графік залежності струму, що генерується  фотоелементами  СБ, від напруги на 

них. Тому робочу точку ВАХ, де результат добутку сили струму на напругу буде максимальним, 

потрібно завжди відстежувати і коригувати. 

Для того, щоб забезпечити відбір максимальної енергії від СБ в системі керування 

супутником потрібно ввести алгоритм відбору максимальної енергії, який полягатиме в 

періодичній перевірці і коригуванні робочої точки ВАХ СБ з максимальною енергією. 

 

3. Принцип  дії системи живлення наносупутника 
На рис. 2 представлена структурна схема системи електроживлення з відбором 

максимальної потужності від СБ. 
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Рис. 2. Структурна схема системи електроживлення: ДССБ - датчик струму СБ; ДНСБ - датчик 

напруги СБ; К1 - DC/DC перетворювач 1; К2 - DC/DC перетворювач 2; К3 - DC/DC перетворювач 3; 
ДСАБ - датчик струму АБ; ДНАБ - датчик напруги АБ; ДТАБ - датчик температури АБ; ОМК - 

однокристальний мікроконтролер; К4 - DC/DC перетворювач 4;     Н – навантаження 

 

Пристрій працює таким чином. Електрична енергія, що надходить від сонячних СБ, 

надходить до DC/DC перетворювача К1,  дані отримані мікроконтролером від датчика струму  

СБ (ДССБ) та датчика напруги СБ (ДНСБ) за алгоритмом заданим мікроконтролером встановлює 

таку напругу на виході  К1,  при якій від СБ відбирається максимальна потужність.  

DC/DC перетворювач К2 підвищує напругу до рівня ÀÁU  ( ÀÁU  - напруга необхідна для 

заряду n  АБ, де n N  ).  

Контроль заряду/розряду  АБ здійснюється за допомогою датчика напруги АБ (ДНАБ), 

датчика струму АБ (ДСАБ) та датчика температури АБ (ДТАБ). Дані від цих датчиків надходять до 

мікроконтролера, за допомогою якого контролюються параметри заряду/розряду АБ.  

Заряд припиняється шляхом відключенням мікроконтролером DC/DC конвертора К1, в 

результаті чого навантаження буде живитися від АБ до тих  пір, поки напруга на них не 

зменшиться до мінімального значення (заданого в програмному коді мікроконтролера), 

контрольованого за допомогою ДНАБ. Після чого відбудеться підключення за допомогою 

мікроконтролера  DC/DC перетворювача К1. 

У випадку повного розряду АБ, живлення мікроконтролера реалізовано  безпосередньо від  

DC/DC конвертора К3 . 

Коло навантаження системи живлення підключене до виходу DC/DC перетворювача К4 зі 

стабільною вихідною напругою.  

 

4. Алгоритм роботи мікроконтролера 
Реалізація алгоритму відбору від сонячних батарей максимальної потужності  заснована на 

пошуку екстремуму функції методом простих ітерацій (рис. 3). При цьому циклічно проходить 

вимір віддаваємої СБ потужності ( CÁP ) і запам’ятовування її критичного значення ( .ÁÓÔÅÐP ). За 

результатів порівняння  поточного значення потужності і його критичного значення робиться 

висновок про характер змінення сигналу. 
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Розглянемо реалізацію алгоритму роботи циклу програми. Після ініціалізації 

мікроконтролера, в першу чергу вимірюється температура АБ ( ÀÁÒ ) за допомогою ДТАБ, якщо 

температура  перевищує допустиме максимальне значення ( maxÀÁÒ Ò ) – за допомогою  

мікроконтролера вимикається К1. Включення К1 реалізується тоді, коли ÀÁU  прийме значення 

менше допустимого значення заданого в програмному коді ( minÀÁU U ). 

 
Рис. 3. Алгоритм програми 

 

Контроль  заряду АБ здійснюється за наступними параметрами:  

– контроль максимально допустимої температури заряду ( maxT ); 

– градієнт спаду напруги  (
lim

U
t





). Даний критерій визначає від’ємний перепад напруги за 

час   limt ; 

– заряд припиняється, якщо напруга на елементах стає вища максимально допустимого 

рівня ( maxÀÁU U ); 

– контроль максимально допустимого рівня струму заряду ( maxI ). 

Вимір потужності СБ здійснюється шляхом добутку даних від ДНСБ і ДССБ за допомогою 

мікроконтролера. Отримані дані  порівнюються  з попередніми даними записаними в регістрі 

мікроконтролера, якщо потужність збільшилась – збільшується сквапність  коефіцієнта 
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заповнення ШІМ, або залишається незмінною, якщо струм заряду АБ перевищує максимальне  

значення. Якщо потужність зменшилась – зменшуємо сквапність імпульсів, що генеруються 

таймером лічильником. 

Керуюча напруга К1 формується шляхом ШІМ. ШІМ реалізується за допомогою таймера 

лічильника. У режимі ШІМ таймер-лічильник представляє собою широко-імпульсний модулятор і 

використовується для генерації сигналу з програмованою частотою і сквапністю. 

 
Висновки 

В статті розглянуто систему електроживлення наносупутника з відбором максимальної 

потужності від СБ.  Метод відбору максимальної потужності реалізовано  за допомогою DC/DC 

перетворювача, мікроконтролера та датчиків струму та напруги СБ. Описано алгоритм роботи 

програми контролю заряду/розряду АБ та контролю робочої точки ВАХ сонячних батарей, за 

якій сонячні батареї віддають максимальну потужність. 

 Проведено порівняння характеристик акумуляторних батарей різних електрохімічних схем 

та вибір Ni-Cd  типу АБ, як найбільш надійних для експлуатації в умовам космічному простору .  
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УДК 621.314  

Ю.С. Демченко   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРИСТРОЮ КОРЕКЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ 
 

У даній статті розглянуто основні методи корекції коефіцієнта потужності. В 
середовищі MATLAB побудовано модель коректора, що працює згідно з “граничним” 
методом керування. Проведено дослідження роботи пристрою корекції коефіцієнта 
потужності. 

In this article the basic methods of correcting the power factor are considered. The 
model of corrector, which work according to the borderline control method, is built in the 
MATLAB environment. Research is conducted into the operation of the power factor corrector. 

 
Вступ 

Включення в мережу змінного струму нелінійних навантажень, наприклад, світильників з 

газорозрядними лампами, керованих електродвигунів, імпульсних джерел живлення приводить 

до того, що споживаний цими пристроями струм має імпульсний характер з великим відсотком 

вмісту високих гармонік. Через це можуть виникати проблеми електромагнітної сумісності при 

роботі різного устаткування. Також це призводить до зниження активної потужності мережі. 

В цілях запобігання подібної негативної дії на живлячі мережі в Європі і США діє стандарт 

IEC 1000-3-2, що визначає норми по гармонійних складових споживаного струму і коефіцієнту 

потужності для систем електроживлення потужністю більше 50 Вт і всіх типів освітлювального 

устаткування. Починаючи з 80-х років минулого століття і до цього дня, ці норми поступово 

стають більш жорсткими, що викликало необхідність вживання спеціальних заходів і 

підштовхнуло розробників устаткування до розробки різних варіантів схем, що забезпечують 

підвищення коефіцієнта потужності.[1] 

Негативний вплив на живлячу мережу визначається двома складовими: спотворення 

форми струму живлячої мережі і споживання реактивної потужності. Ступінь впливу споживача 

на живлячу мережу залежить від його потужності. Спотворення форми струму обумовлене тим, 

що струм на вході вентильного перетворювача несинусоїдальний.  

Несинусоїдальні струми створюють на внутрішньому опорі живлячої мережі 

несинусоїдальні падіння напруги, викликаючи спотворення форми живлячої напруги. 

Несинусоїдальна напруга мережі розкладається в ряд Фур’є на непарні синусоїдальні складові 

вищих гармонік. Перша – основна (та, яка повинна бути в ідеалі), третя, п'ята і так далі. Вищі 

гармоніки вкрай негативно впливають на багатьох споживачів, примушуючи їх застосовувати 

спеціальні (часто вельми дорогі) заходи по нейтралізації цих гармонік. Споживання реактивної 

потужності призводить до відставання струму від напруги на певний  кут.    

Реактивну   потужність   споживають  випрямлячі,   що використовують одноопераційні 

тиристори, що затримують момент включення щодо точки природної комутації, а це викликає 

відставання струму від напруги. Але ще більше реактивної потужності споживають асинхронні 
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електродвигуни, що мають переважно індуктивний характер навантаження. Це спричиняє 

колосальні втрати корисної потужності, за яку, до того ж, ніхто не хоче платити – побутові 

електролічильники рахують тільки активну потужність. 

Для вентильних перетворювачів вводиться поняття коефіцієнта потужності , що 

характеризує ефект реактивної потужності і потужності спотворень: 
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1I – діюче значення струму першої гармоніки. 

Таким чином, очевидно, що коефіцієнт потужності залежить від кута запізнювання струму 

відносно  напруги і величини вищих  гармонік  струму. Отже, для підвищення коефіцієнта 

потужності нобхідно якомога зменшити кут запізнювання струму відносно  напруги, а також 

зменшити вміст вищих гармонік первинного струму. 

Для зменшення негативного впливу перетворювача на живлячу мережу використовуються 

коректори коефіцієнта потужності (ККП). Існують електронні і неелектронні ККП. Як 

неелектронні ККП широко застосовуються електромагнітні компенсатори реактивної потужності - 

синхронні двигуни, що виробляють в мережу реактивну потужність. Через зрозумілі причини, 

такі системи непридатні для побутового споживача. Електронні ККП - система схемотехнічних 

рішень, покликана збільшити коефіцієнт потужності - є найоптимальнішим рішенням для 

побутового споживання. 

Цілями даної статті є розгляд основних методів корекції коефіцієнта  потужності, побудова 

моделі пристрою корекції коефіцієнта потужності в середовищі MATLAB та дослідження роботи 

даного пристрою.  

 

I. Огляд основних методів корекції коефіцієнту потужності 
Основне завдання ККП – зведення до нуля відставання споживаного струму від напруги в 

мережі при збереженні синусоїдальної форми струму. Для цього необхідно відбирати від мережі 

струм не короткими інтервалами, а на всьому періоді роботи. Потужність, що відбирається від 

джерела, повинна залишатися постійною навіть у разі зміни напруги мережі. Це означає, що при 

зниженні напруги мережі струм навантаження повинен бути збільшений, і навпаки. Для цих 

цілей придатні перетворювачі з індуктивним накопичувачем і передачею енергії на зворотному 

ходу. 

Методи корекції можна умовно розділити на низькочастотні і високочастотні. Якщо частота 

роботи коректора набагато вища за частоту живлячої мережі - це високочастотний коректор, 

інакше - низькочастотний. Розглянемо основні методи високочастотної корекції,  що вживаються 
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в схемах з підвищенням напруги, так званих «бустерах». Кожен метод має певні переваги і 

недоліки, що впливають на вибір мікросхеми. 

 

I.I. Метод “граничного” керування 
Цей  метод реалізує управління на  межі між режимами  безперервних і переривчастих 

струмів. Функціональна електрична схема реалізації даного методу представлена на рис. 1. 
Вхідна синусоїдальна напруга від живлячої мережі подається на випрямляч через вхідний 

фільтр електромагнітних завад (ФЕМЗ), що захищає живлячу мережу від високочастотних завад 

коректора. Випрямлена напруга через дільник з коефіцієнтом ділення 1/KД подається на 

помножувач, формуючи еталонну напругу Uет. Другий множник визначається сигналом з 

підсилювача помилки по напрузі (ППН) щодо опорного сигналу Uref. Еталонна напруга 

порівнюється компаратором К з напругою, що знімається з датчика струму в ланцюзі витоку 

ключа Q. Сигнал з компаратора та сигнал з датчика нульового струму (ДНС) дроселя 

відповідають за перемикання тригера Т, який керує ключем Q.  

У початковий момент часу струм в дроселі iL рівний нулю, ДНС встановлює в одиничний 

стан тригер і відбувається відкривання ключа Q. Дросель L починає накопичувати електричну 

енергію, що супроводжується лінійним зростанням його струму. Коли напруга з датчика струму, 

пропорційна струму дроселя, стає рівною напрузі Uет, відбувається закривання ключа Q. 

Енергія, накопичена в дроселі, віддається через відкритий діод VD в навантаження RН. Струм в 

дроселі спадає, напруга з додаткової вторинної обмотки дроселя L використовується датчиком 

нульової напруги для визначення моменту зниження струму дроселя до нуля. При цьому 

відбувається відкривання ключа Q, що відповідає початку нового циклу. Часові діаграми струмів, 

що пояснюють роботу схеми, представлені на рис. 2. 

 
Рис. 1. Схема “граничного” керування 
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Рис. 2. Діаграми струмів “граничного” керування 

 

I. II. Метод керування по піковому значенню струму 
Функціональна  електрична  схема системи керування представлена на рис. 3. 

Відкривання силового ключа здійснюється за сигналом від тактового генератора (ТГ). За 

закривання ключа відповідає еталонний сигнал, отриманий перемножуванням миттєвого 

значення випрямленої вхідної напруги, що знімається з випрямляча, і напруги ППН. Цей сигнал 

порівнюється компаратором К з сумою сигналів з датчика струму і з джерела пилкоподібної 

напруги (ПГ) тієї ж частоти, що і у тактового генератора. 

 

  
 

Рис. 3. Схема керування по піковому значенню струму 

 

II. Модель корректора, розроблена в середовищі Matlab 

В середовищі MATLAB була розроблена модель ККП, що відповідає структурній схемі, 

зображеній на рис. 1. Дана модель приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель ККП в середовищі MATLAB 
 

Розроблена   модель   ККП   реалізує   метод   “граничного”   керування. Сигнал керування 

на силовий ключ VT1 подається від тригера T. За встановлення тригера в стан логічної одиниці 

відповідає сигнал з ДНС. ДНС реалізований на основі двох елементів: вимірювач струму 

(Current Measurement) та блок порівняння з нулем (Compare To Zero). Блок OR1 

використовується для узгодження типів сигналів на виході блока Compare To Zero та на вході 

тригера. За встановлення тригера в стан логічного нуля відповідає сигнал, що отримується 

шляхом порівняння миттєвого значення струму дроселя L1 та опорного сигналу. Порівняння 

здійснюється блоком Relational Operator. Для отримання опорного сигналу використовується 

блок Multiply, що перемножує сигнали, які подаються на його  входи. Перший множник являє 

собою сигнал, пропорційний вхідній напрузі. Він отримується за допомогою блока Abs 

(випрямляє вхідну синусоїду) та блока Gain (множить вхідний сигнал на певний коефіцієнт k). 

Другий множник являє собою сигнал з ППН. Для побудови ППН використаний блок Subtract, що 

знаходить різницю вхідних сигналів, та блок Gain1. В якості опорного сигналу для ППН 

використовується блок постійної напруги Constant 2.8 В. Сигнал зворотного зв’язку отримується 

з дільника вихідної напруги R1-R2.  

 
III. Дослідження роботи коректора 

Було досліджено роботу ККП без зворотного зв’язку. Для аналізу роботи пристрою були 

використані діаграми струму дроселя і напруги на навантаженні та було досліджено їх зміну під 

впливом різних дестабілізуючих факторів. При дослідженні було виявлено, що у випадку 

значного зменшення опору навантаження коректора відбувається помітне спотворенння струму 

дроселя ККП – посередині півперіоду спостерігається значний стрибок струму (рис. 5).  
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 Рис. 5. Діаграми струму дроселя та напруги на навантаженні для моделі ККП 

 
Цей ефект пояснюється тим, що в певний момент часу вхідна напруга стає більшою, ніж 

вихідна, відкривається відсікаючий діод і вихідний конденсатор починає заряджатися 

безпосередньо від мережі, що і призводить до значного зростання струму. Для усунення даного 

явища можна спробувати примусово відкривати силовий ключ VT1, що повинно призвести до 

закривання відсікаючого діода і припинення значного росту струму.  

 

Висновки 
У даній статті розглянуто основні методи корекції коефіцієнту потужності. В середовищі 

MATLAB побудовано модель ККП. Проведено дослідження реакції моделі на дію різних 

дестабілізуючих факторів. Для аналізу роботи моделі використані діаграми струму дроселя та 

напруги на навантаженні пристрою. З отриманих діаграм видно, що струм дроселя коректора 

стає значно спотвореним, як тільки вихідна напруги стає меншою, ніж амплітудне значення 

вхідної напруги. 
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УДК 621.314 

П.О. Дудко

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАРЯДУ 
АКУМУЛЯТОРІВ АСИМЕТРИЧНИМ СТРУМОМ 

 

В даній роботі проводилося моделювання роботи зарядного пристрою для 
акумуляторів, при їхньому заряджанні асиметричним струмом. Головнi переваги даного 
пристрою - це відсутність складної мікропроцесорної системи керування зарядним 
пристроєм та високий коефіцієнт корисної дії. Отримані результати вказують на 
можливість практичного застосування розробленого пристрою в зарядних пристроях 
для свинцево-кислотних, Ni-CD, Li-ION, Ni-MH акумуляторів провідних світових 
виробників, зокрема фірм Motorola та Toshiba. Моделювання електромагнітних процесів 
у схемних моделях різних типів акумуляторів проводилося в середовищі MathWorks 
software в MATLAB 6.5 

This article deals with modeling of electromagnetic processes in device for charging of 
storage batteries by asymmetric current. An absence of difficult control system of a 
microprocessor and high coefficient of efficiency are the main advantages of this device. 
Gained results demonstrate the possibility of practical usage of this device for the world’s 
leading companies of charging devices production for lead-acid, Ni-CD, Li-ION, Ni-MH 
accumulators, particularly for such companies as Motorola and Toshiba. These devices have 
increased efficiency at comparison with existing device. The modeling of electromagnetic 
process in terms of circuit models of different types of accumulators has been carried out in 
the software environment of the MathWorks software in MATLAB 6.5. 

Ключові слова: акумулятор, заряд акумулятора, асиметричний струм. 

Key words: storage battery, asymmetric current charging, circuit model of accumulator. 

 

Вступ 
Процес заряду акумуляторів асиметричним струмом має суттєві переваги у порівнянні з 

іншими методами заряду. Зокрема у свинцево-кислотних акумуляторів збільшується строк 

можливого використання акумулятора через зменшення ефекту сульфатації його пластин.  

Однак використання асиметричного струму в схемах для заряду акумуляторів або вимагає 

використання складних мікропроцесорних систем керування, що суттєво ускладнює пристрій 

та збільшує час, необхідний для розробки, а також збільшується вартість самого пристрою [4], 

або має низький ККД [2]. В роботі проведено моделювання та аналіз електромагнітних 

процесів запропонованої в [3] спрощеної схеми заряду акумуляторних батарей асиметричним 

струмом з використанням запропонованих в [5] схемних моделей акумуляторів різних типів для 

наочного їх порівняння та для формулювання рекомендацій щодо вибору параметрів 

елементів схеми.  
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Переваги застосування асиметричного струму при заряді акумуляторів 
Метод заряду імпульсним асиметричним струмом, або метод імпульсного заряду зі 

зворотним викидом характеризується зарядом батареї імпульсами струму з постійною 

амплітудою, (наприклад рівною 2∙С), між якими є короткі паузи, а також імпульси розрядного 

струму. Завдяки таким імпульсам розряду кисень, що видаляється в процесі заряду батареї, 

віддаляється з реагуючої пластини, що запобігає її окислюванню й продовжує термін служби 

нікель-кадмієвих, нікель-металгідридних та сріблясто-цинкових батарей.  

  З діаграми залежності ємності батареї від кількості циклів заряду/розряду при різних методах 

заряду батареї [6]  можна зробити висновок, що при кількості циклів понад 250 метод заряду 

імпульсним асиметричним струмом дозволяє отримати найбільшу номінальну ємність. 

 Представлена в [1, 4] схема одного з таких пристроїв для одержання імпульсного 

асиметричного струму містить велику кількість керованих силових ключів, для  керування якими 

потрібно застосовувати складну мікропроцесорну систему, від якої можна відмовитися без 

великих втрат  ККД при заряді невеликих АБ побутового призначення з використанням схеми, 

запропонованої в [3]. Крім того використання цього простого пристрою зменшить вартість та час, 

необхідний для його проектування.  

В порівнянні з пристроєм, запропонованим в [2, 3] (рис. 2.а) запропоновано замінити 

розрядний резистор на реактивний елемент - накопичувальний конденсатор, який буде 

формувати розрядний імпульс, в той час коли діод VD буде закритий (рис. 2.б). За рахунок цього 

можна відмовитися від складної мікропроцесорної системи керування, необхідної для керування 

заряднім пристроєм, запропонованим в [4] та суттєво підвищити ККД, у порівнянні з пристроєм, 

запропонованим в [2].  

 
Рис.1. Схема найпростішого пристрою для одержання асиметричного струму з розрядним резистором 

(а) та з накопичувальним конденсатором (б) 

 

Принцип роботи пристрою 
Пристрій працює наступним чином. Вхідна напруга через понижувальний трансформатор 

TV зменшується з 220 В до напруги, необхідної для конкретного типу АБ. Далі ця напруга 

випрямляється однопівперіодним випрямлячем і надходить на виводи акумуляторної батареї. В 

момент проходження позитивного півперіоду напруги до діоду VD відкривається. При 

прикладенні до виводів батареї напруги, більшої ніж власна напруга акумуляторної батареї, 

відбувається її заряджання. Під час проходження негативного півперіоду напруги діод VD 

переходить в закритий стан, і відбувається розряд батареї АБ через накопичувальний 
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конденсатор Снак. При цьому енергія розрядного імпульсу зберігається накопичувальним 

конденсатором і потім знову передається АБ під час зарядного імпульсу. 

 

Аналіз та моделювання електромагнітних процесів 
Для простоти та наочності представимо схему рис. 2. б таким чином:  

- вторинну обмотку трансформатора замінимо джерелом напруги, яка змінюється за законом:  

2( ) sin ,TV mU t U t                  (1) 

де U2m – амплітуда змінної напруги, В; 

- ω – кутова частота, с-1; 

- t – час, с 

Коефіцієнт трансформації понижуючого трансформатора ТV: 

2 11

2 1 2
,m m

m m

I Uwk
w I U

                        (2) 

- де 1 1 2 2, , ,m m m mU I U I  амплітудні значення струму та напруги для первинної та вторинної 

обмотки. 

Для спрощення наступних викладок вважатимемо діод VD – ідеальним вентилем, який 

працює в двох станах: відкритому, коли його опір VDвідкрr = 0 Ом та закритому, коли VD закрr = ∞. 

Час перемикання для обох станів пермt = 0 с.  

Для моделювання швидких перехідних процесів, що відбуваються в акумуляторі при 

подачі на нього імпульсу струму використовуємо схемну модель акумулятора [4]. 

Силова частина моделі, зображеної на рис. 3 складається з наступних елементів 

(модулів): Т1 – трансформатор,  діод VD; Снак – накопичувальний конденсатор; Current 

Measurement – вимірювач миттєвого струму у акумуляторній батареї; Uab  – вимірювач 

миттєвої напруги на акумуляторній батареї; Multimeter – блок для вимірювання миттєвих 

значень; блок To Workspace – запис даних, в робочу область Mathlab; блок Gain – множить 

вхідний сигнал на постійний коефіцієнт, в даному випадку на -1; блок Powergui – необхідний 

для використання, додаткових можливостей відображення графіків; блок Scope – для 

спостереження миттєвих значень струмів та напруг на елементах моделі;  
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Рис. 2. Схема моделі зарядного пристрою в програмі Simulink 

 

На рис. 4 показані часові діаграми струмів та напруг для перелічених типів акумуляторів. 

Відношення тривалостей зарядного та розрядного імпульсів струму I_z склало 5:1.  

В процесі заряджання всіх типів акумуляторів можна виділити наступні етапи: 

1) Діод VD – закритий. Починається формування струму розрядного імпульсу від 

акумуляторної батареї: 

_ ( ) ( ) ;Cнак
c накZ

dUI t I t C dt                            (3) 

Ця енергія разом з енергією від трансформатора TV заряджає накопичувальний конденсатор 

Снак 

( ) ( ) ( ) ;TV RвнCнак АБU t U t E t U                                      (4) 

 Амплітуда зворотної напруги діода: 2 ;
mVD mU U  

2) Напруга від’ємного півперіоду TVU  починає спадати і не може разом із напругою 

акумулятора далі заряджати Снак. Він починає віддавати енергію в акумулятор. Зарядний струм 

стає додатнім, напруга на акумуляторі теж зростає. 

_
( ) ( ) ;TVCнак АБ

z
U t U t EI

Z
                (5) 

3) Починається позитивний півперіод вхідної напруги, але діод VD продовжує 

перебувати в закритому стані, оскільки конденсатор Снак буде розряджатися ще деякий час 

 ппt  за експоненціальним законом: 

( ) ;   
t

c VDCнакU t U e U


         (6) 

на акумуляторну батарею доти, доки значення напруги на ньому на стане рівною напрузі 

прямого падіння на відкритому р–n переході для даного діоду. 
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а) б) 
 

в) 

 
г)  

д) 
Рис. 5. Часові діаграми струмів та напруг для свинцево-кислотного (а), Ni-Cd (б), Ni-MH(в), Li-ION  

акумулятора фірми Motorola (г), Li-ION  акумулятора фірми Toshiba (д) акумуляторів. 

 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           170  

Після цього, діод VD відкривається і напруга трансформатора TV формує імпульс 

зарядного струму на акумуляторній батареї. Це продовжується доти, доки сума напруг 

конденсатора та трансформатора більша від власної напруги акумуляторної батареї.  

4) майже миттєво струм cI  через конденсатор змінює свій напрям на зустрічний і АБ 

починає формувати імпульс розрядного струму zI : 

 _
( ) ( ) ( )( ) TV RвнАБ Cнак

z
E t U t U t UI t Z

  
              (7) 

 

Рекомендації по вибору параметрів 
Для усіх типів АБ відношення середнього значення зарядного струму до розрядного 

складає 5:1. Максимальний струм (5 А) протікає в зарядному пристрої свинцево-кислотного 

акумулятора. Його головною складовою є викид струму в момент відпирання діоду VD. Тому, 

при виборі вентиля він має задовольняти наступним параметрам: 

- максимальному середньому значенню випрямленого . .выпр ср максІ  та імпульсного . .пр и максІ  

струму; 

- максимальній постійній .обр максU  та імпульсній . .обр и максU  зворотній напрузі; 

Ємність конденсатора Снак потрібно визначати в залежності від конкретного випадку. Її 

значення, так само як і напругу на вторинній обмотці трансформатора, можна підібрати, в 

залежності від середнього значення розрядного і зарядного струмів для заряду акумулятора. 

Головною вимогою до номіналу ємкості накопичувального конденсатора є те, щоб за час 

проходження негативного півперіоду вхідної напруги він встиг повністю розрядитися. Для 

приблизної оцінки значення ємкості для конденсатора зробимо такі міркування: за час t 

розрядного імпульсу струм Ір передає конденсатору деякий заряд q. Цей заряд призводить до 

зростання середнього значення напруги конденсатора Uc. Далі ця запасена енергія знову 

повертається в АБ. Запишемо вираз для енергії конденсатора Wc: 
2

,
2 2

c нак c
c

qU C UW                                                             (8) 

тоді деяке початкове оціночне значення ємкості буде дорівнювати: 

max 2min

p p
нак

c m AБ

I t I tqC
U U U U E

   
 

                                 (9) 

Номінал С′нак є наближеним. Для отримання значення остаточної (оптимальної) ємкості 

потрібно визначати, яке поєднання параметрів моделі (зокрема напруги вторинної обмотки 

трансформатора) буде забезпечувати найближче до заданого, значення та форму зарядного і 

розрядного струмів. 

 

Висновки 
Проведено моделювання електромагнітних процесів роботи в пристрої для заряду 

акумуляторів асиметричним струмом, який має наступні переваги: шляхом заміни розрядного 
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резистора на реактивний елемент - накопичувальний конденсатор, можна підвищити ККД на 

10-12%, у порівнянні з пристроєм, запропонованим в [2] та відмовитися від складної 

мікропроцесорної системи керування, необхідної для керування заряднім пристроєм, 

запропонованим в [4]. 

На основі отриманих результатів були отримані рекомендації щодо вибору ємкості 

накопичувального конденсатора та напруги на виході понижуючого трансформатора. 
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УДК 621.3  

С.Ю. Дяглев 

 

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІННОЇ НАПРУГИ 
 

В даній статті розглядається високочастотний регулятор змінної напруги, 
пояснюється принцип його роботи, проведено порівняльний аналіз із аналогічним 
регулятором. Регулятор змінної напруги, що розглядається, має менші втрати енергії, 
викликані індуктивностями розсіювання обмоток силового трансформатора в порівнянні 
з аналогами, дозволяє плавно регулювати напругу на навантаженні як вище так і нижче 
за вхідну напругу.   

In this article is being considered a high-frequency regulator of an AC voltage, explained 
its operating principal, provided a comparing analysis with an analogous regulator. Regulator 
of an AC voltage which is considered here has reduced power losses of energy which caused 
by leakage inductances of power transformer windings. Regulator provides a smooth 
regulation of voltage that could be higher or lower than the input voltage.  

Ключові слова: регулятор змінної напруги, вольтдодаток. 
Key words: regulator of an AC voltage, additive voltage. 
 

Вступ 
На сьогоднішній день існує потреба в регуляторах низьковольтної (до 400В) змінної 

синусоїдальної напруги, що мають високі питомі масо-габаритні показники, коефіцієнт корисної 

дії, якісні показники вихідної напруги регулятора (зокрема низький коефіцієнт нелінійних 

спотворень вихідної напруги близько 1-3%), широкий діапазон регулювання напруги, широкий 

діапазон потужностей (одиниці-десятки кВА). Такі регулятори можуть використовуватись в 

пристроях регулювання швидкості обертання валів двигунів змінного струму, а також в 

різноманітних регулювальних пристроях, навантаження яких критичне до форми напруги 

живлення, наприклад в стабілізаторах змінної напруги.  

У зв’язку з постійним вдосконаленням електротехнічних стандартів, пильна увага 

приділяється формі напруги, що отримується за допомогою перетворювальної техніки, а також 

коефіцієнту гармонік струму, що споживається. Отже, актуальною проблемою є наближення 

форми вихідної напруги та вхідного струму регуляторів до синусоїдальної.  

Історично, першими ефективними напівпровідниковими регуляторами змінної напруги 

вважаються тиристорні регулятори з фазо-імпульсним керуванням. Такі регулятори будуються 

за схемами вольтдодатку , сумування в загальному вузлі, схемами регулювання на первинній 

стороні трансформатора, на вторинній стороні та т.д. Переваги таких регуляторів – простота. 

Недоліки – далека від синусоїдальної форма вихідної напруги регулятора, великі об’єм та маса, 

що займають низькочастотні трансформатори та дроселі, що погіршує масо-габаритні показники 

регуляторів. Наступним кроком в схемотехніці регуляторів змінної напруги були пристрої, в яких 

вихідна напруга формувалась за допомогою ШІМ, однак навіть при високій частоті ШІМ (десятки 
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кГц), на первинну обмотку трансформатора подавалася низькочастотна напруга (50, 60, або 

400Гц), отримана із високочастотної напруги перетворювача шляхом виділення 

низькочастотним фільтром першої гармоніки напруги. Такі перетворювачі у порівнянні із 

тиристорними регуляторами мають значно кращу форму вихідної напруги (коефіцієнт гармонік 

вихідної напруги може складати одиниці відсотків), однак наявність в таких регуляторах 

низькочастотного трансформатора погіршує їх масо-габаритні показники. Найбільш близькими 

аналогами регулятора, що розглядається в даній статті, є регулятори змінної напруги, які 

запропоновано в [1], [2], [3]. В основу їх роботи покладено ті самі принципи, що і в регуляторі, 

який розглядається в даній статті, однак використання в аналогах складених силових ключів з 

двосторонньою провідністю значно зменшує робочу частоту регулятора, оскільки такі ключі 

мають високі динамічні втрати, або суттєво ускладнює вихідні каскади системи керування.  

Окремі типи регуляторів мають ті чи інші переваги, однак в повній мірі реалізувати вище 

зазначені вимоги в одному пристрої досить важко. В даній статті пропонується високочастотний 

регулятор змінної напруги, який призначений для вдосконалення пристроїв перетворювальної 

техніки, зокрема стабілізаторів змінної напруги, покращення їх техніко-економічних показників. 

 

Принцип дії високочастотного регулятора змінної напруги 
Розглянемо регулятор, який зображено на рис. 1. Регулятор змінної напруги складається з 

силових транзисторів VT1-VT8, силових діодів VD1-VD8, силового трансформатора TV1, 

завадозахисного фільтра (L1, С1), та згладжуючого фільтра (L2, С2). Схема являє собою 

комбінацію інверторів із нульовим проводом, зібраних на транзисторах VT1, VT2 та VT3, VT4 та 

синхронних випрямлячів, зібраних на транзисторах VT5, VT6 та VT7, VT8. Інвертори та 

випрямлячі працюють на однаковій частоті, яка складає у більшості випадків десятки кілогерц. 

Регулювання вихідної напруги регулятора відбувається шляхом зсуву фази між імпульсами 

керування інверторами та синхронними випрямлячами. При такому алгоритмі керування 

силовими транзисторами реалізується однополярна ШІМ, а коефіцієнт заповнення імпульсів в 

даному випадку визначається як відношення часу «перекриття» імпульсів керування 

транзисторів інверторів та синхронних випрямлячів до півперіоду роботи регулятора та 

обчислюється за формулою (1): 


 

2 i
T

                                                                 (1) 

де i - час «перекриття» імпульсів керування, Т – період роботи регулятора. 

Діюче значення вихідної напруги OUTV  регулятора обчислюється за формулою (2). 

    2 1OUT IN INV V n V                                                  (2) 

де INV  - діюче значення вхідної напруги регулятора, n - коефіцієнт трансформації 

трансформатора,  - коефіцієнт заповнення імпульсів керування. 

При зсуві фаз, що складає чверть періоду роботи транзисторів (що відповідає коефіцієнту 

заповнення 0.5) вихідна напруга регулятора рівна вхідній. 
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Рис. 1. Високочастотний регулятор змінної напруги 

 

Діоди VD1-VD8 призначені для забезпечення односторонньої провідності складеного 

силового ключа «діод-транзистор». Оскільки силовий МОН транзистор містить внутрішній діод, 

що ввімкнений (у випадку транзистора з n-каналом) анодом до стоку а катодом до витоку, 

транзистор має некеровану зворотну провідність, що неприпустимо в даному регуляторі, так як 

в такому випадку при роботі інверторів вторинні обмотки виявляться короткозамкненими через 

внутрішні діоди транзисторів. На рис. 2. зображено суміщені часові діаграми напруг на 

елементах регулятора, де: INV  - вхідна напруга регулятора, 2WV  - напруга на вторинних 

обмотках силового трансформатора, 1OUTV  - напруга на вході згладжуючого фільтра, 2OUTV  - 

напруга на виході згладжуючого фільтра, 1 2GS GSV V  - напруги затвор-витік силових 

транзисторів 1 8VT VT .  

Для забезпечення двосторонньої провідності регулятора, що необхідно при роботі на 

навантаження з реактивною складовою імпедансу, імпульси керування подаються одночасно на 

пари силових транзисторів: VT1 та VT4, VT2 та VT3, VT6 та VT7, VT5 та VT8.



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Часові діаграми напруг на елементах регулятора 
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На рис. 3 зображено схему найближчого аналогу [2] до запропонованого регулятора. Як 

бачимо, даний регулятор має один інвертор та один випрямляч, які побудовано на ключах із 

двосторонньою провідністю. Даний регулятор також працює у режимі однополярної ШІМ.  

 
Рис. 3. Регулятор змінної напруги 

 

В якості силових ключів SА1-SА4 найбільш доцільним в даному випадку є використання 

ключів із двосторонньою провідністю, які зображено на рис. 4 а,б.  

 
Рис. 4. Двосторонні силові ключі 

 
У випадку використання ключів, що зображено на рис. 4. а, коефіцієнт корисної дії 

регулятора знижується, оскільки такі ключі мають великі динамічні втрати, при цьому, для 

отримання високого ККД, доводиться понижувати робочу частоту регулятора до 20-30кГц, що 

погіршує масо-габаритні показники регулятора. При використанні ключів, що показані на рис.4 б, 

ускладнюються вихідні каскади системи керування, оскільки для керування таким ключем 

необхідно мати дві гальванічно розв’язані напруги. 
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Аналіз втрат енергії індуктивностей розсіювання обмоток трансформатора 
Серйозною проблемою в потужних високочастотних перетворювачах енергії є рекуперація 

енергії, що запасається в індуктивностях розсіювання обмоток силового трансформатора. В 

багатьох випадках дану енергію доводиться розсіювати в снаберних та інших колах, що знижує 

коефіцієнт корисної дії перетворювачів. Як приклад, таким випадком є інвертори з нульовим 

проводом, які застосовано в даному регуляторі. Розрахуємо середню за період мережевої 

напруги потужність втрат енергії індуктивностей розсіювання в регуляторі змінної напруги, що 

наведено на рис. 3. при синусоїдній вхідній напрузі: 

 
                

2 2
2 21 2

1 2 1 1 2 222 2s
m m

L s s s m s m
I I fP f L L L I L I                           (3) 

де 1 2,s sL L - індуктивності розсіювання первинних W11, W12 та вторинних W21, W22 

обмоток силового трансформатора відповідно, f - частота роботи перетворювача, 1 2,m mI I  - 

амплітудні значення струмів первинних та вторинних обмоток відповідно.  

Як видно з (3), потужність втрат пропорційна квадрату діючого значення струму обмоток. 

Таким чином, для зменшення втрат потужності є доцільним збільшення кількості фаз 

регулятора. В регуляторі, що пропонується, таких фаз дві: фаза, що працює на додатній півхвилі 

мережевої напруги та складається з транзисторів VT3, VT4, VT7, VT8, діодів VD3, VD4, VD7, 

VD8, обмоток силового трансформатора W13, W14, W23, W24 і фаза, що працює на від’ємній 

півхвилі вхідної напруги, та складається з транзисторів VT1, VT2, VT5, VT6, діодів VD1, VD2, 

VD5, VD6, обмоток силового трансформатора W11, W12, W21, W22. Як було зазначено вище, 

збільшення кількості фаз регулятора дозволяє зменшити втрати енергії індуктивностей 

розсіювання. Для даного випадку, потужність втрат енергії індуктивностей розсіювання 

розраховується за формулою (4): 

 
                

2 2
2 21 2

1 2 1 1 2 22
42 2 2 2s

m m
L s s s m s m

I I fP f L L L I L I                         (4) 

Як бачимо, в порівнянні з однофазним двотактним регулятором, який описано в [2] та [3], 

та схему якого зображено на рис. 3, даний регулятор має вдвічі менші втрати енергії 

індуктивностей розсіювання, а відсутність ключів із двосторонньою провідністю зменшує 

динамічні втрати. Разом, ці два ефекти збільшують коефіцієнт корисної дії регулятора та 

покращують його масо-габаритні показники, а отже і знижують вартість регулятора. Подальше 

вдосконалення регулятора змінної напруги може бути проведене шляхом збільшення кількості 

фаз, а також розробленні нових алгоритмів керування силовими транзисторами регулятора. Для 

кількості фаз m та синусоїдної вхідної напруги регулятора потужність втрат енергії 

індуктивностей розсіювання розраховується за формулою (5): 
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                     (5) 
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 Серед недоліків регулятора, що пропонується, можна назвати конструктивну складність 

силового трансформатора, що містить вдвічі більшу кількість обмоток, ніж регулятор, що 

показано на рис. 3. 

 
Висновки 

Розроблений регулятор змінної напруги може бути використаний в стабілізаторах змінної 

напруги, коректорах коефіцієнта потужності та інших пристроях перетворювальної техніки. В 

порівнянні із регуляторами, що описані в роботах [2] та [3], даний регулятор може мати більший 

коефіцієнт корисної дії внаслідок вдвічі менших втрат енергії, викликаними індуктивностями 

розсіювання обмоток силового трансформатора. Даний регулятор змінної напруги має 

двосторонню провідність, на відміну від регулятора, запропонованого в [1], що дає змогу 

працювати на навантаження із реактивною складовою імпедансу.  
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АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ З ШІМ 
 
Дана стаття присвячена методам аналізу перехідних процесів в перетворювачах з 

ШІМ. Отримані в роботі формули за допомогою апарату двовимірного перетворення 
Лапласа при будь-яких співвідношеннях частот розгортки і модуляції дозволяють 
виконувати розрахунки із високою точністю та сталим об’ємом обчислювальних затрат з 
єдиних методологічних позицій для різних видів ШІМ. 

This article is devoted to developing methods of analysis of transients in converters with 
PWM. The formulas obtained with the apparatus of two-dimensional Laplace transform at any 
frequency sweep ratio and modulation allow to calculate with high accuracy and computational 
cost constant volume of the common methodological positions for various types of PWM. 

Ключові слова: аналіз перехідних процесів, перетворювачі, ШІМ, багатовимірне 

перетворення Лапласа. 
Key words: transient analysis, converter, PWM, multidimensional Laplace transform. 

 

Вступ 
Під перехідним (динамічним, нестаціонарним) процесом або режимом в електричних 

ланцюгах розуміється процес переходу ланцюга з одного сталого стану (режиму) до іншого. При 

сталих, або стаціонарних, режимах в ланцюгах постійного струму напруги і струми незмінні у 

часі, а в колах змінного струму вони являють собою періодичні функції часу. Сталі режими при 

заданих і незмінних параметрах ланцюга повністю визначаються тільки джерелом енергії [1].  

Найчастіше перехідні процеси виникають внаслідок різноманітних комутацій, що 

відбуваються в електричному колі. Дуже часто тривалість перехідного процесу, що виникає 

після комутації, є значно меншою у порівнянні з часом, на протязі якого електричний ланцюг 

перебуває у незмінному стані. Тим не менш аналіз перехідних процесів є дуже важливим, 

оскільки під час перехідного процесу напруга на окремих елементах, а також струм в окремих 

гілках може значно перевищувати ці ж величини в робочому усталеному режимі. 

При перехідних процесах можуть виникати великі перенапруги, надструми, 

електромагнітні коливання, які можуть порушити роботу пристрою аж до виходу його з ладу. З 

іншого боку, перехідні процеси знаходять корисне практичне застосування, наприклад, у різного 

роду електронних генераторах. Все це обумовлює необхідність вивчення методів аналізу 

нестаціонарних режимів роботи ланцюга. 

Метою статті є розрахунок зображення ШІМ напруги при багатозонній модуляції. 

 
Методи аналізу перехідних процесів 

Розглянемо основні методи аналізу перехідних процесів в  лінійних колах [2]: 
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1. Класичний метод, в основі якого лежить безпосереднє інтегрування диференційних 

рівнянь, що описують електромагнітний стан кола. 

2. Операторний метод, суть якого полягає в розв’язанні системи алгебраїчних рівнянь 

відносно зображень шуканих змінних з наступним переходом від знайдених зображень 

до оригіналів. 

3. Частотний метод, що ґрунтується на перетворенні Фур’є, знаходить широке 

застосування при розв’язанні задач синтезу. 

4. Метод розрахунку за допомогою інтегралу Дюамеля, що використовується при 

складній формі кривої збурюючого   впливу. 

5. Метод змінних стану, що представляє собою упорядкований спосіб визначення 

електромагнітного стану ланцюга на основі рішення системи диференціальних рівнянь 

першого порядку, записаних у нормальній формі (формі Коші). 

Найчастіше використовується класичний та операторний методи аналізу перехідних 

процесів.  

Класичний метод розрахунку перехідних процесів полягає у безпосередньому інтегруванні 

диференціальних рівнянь, що описують зміни струмів і напруг на ділянках кола у перехідному 

процесі [3].  

У загальному випадку при використанні класичного методу розрахунку складаються 

рівняння електромагнітного стану ланцюга за законами Ома і Кірхгофа для миттєвих значень 

напруг і струмів, пов'язаних між собою на окремих елементах ланцюга певними 

співвідношеннями. 

У загальному випадку рівняння, що описує перехідний процес в ланцюзі з n незалежними 

накопичувачами енергії, має вигляд: 
1

1 1 01 ... ... ( )
n n k

n n kn n k
d x d x d x dxa a a a a x f t

dtdt dt dt



 
           

 ,                     (1) 

де x – шукана функція часу (напруга, струм, потокозчеплення та ін..); ( )f t  - відомий 

збурюючий вплив (напруга і (або) струм джерела електричної енергії); ka  - k-й постійний 

коефіцієнт, що визначається параметрами ланцюга. 

Як відомо з математики, спільний розв’язок рівняння (1) являє собою суму часткового 

розв’язку вихідного неоднорідного рівняння і загального розв’язку однорідного рівняння, 

одержаного з вихідного шляхом прирівнювання його лівої частини до нуля. 

Операторний метод заснований на використанні перетворення Лапласа і витікаючої з 

нього теорії операційного числення як методу рішення лінійних диференціальних рівнянь[4]. 

Диференціальні рівняння відносно оригіналу (функції-часу) замінюються алгебраїчними 

рівняннями відносно операторних зображень цих функцій часу. Систему рівнянь відносно 

зображень можна отримати за операторною схемою, що враховує початкові умови. 

Після рішення системи алгебраїчних рівнянь знаходяться зображення шуканих функцій, а 

потім операцією зворотного перетворення Далласа - оригінали, тобто шукані перехідні функції. 

Далі розглянемо запропоновану методику, що ґрунтується на застосуванні двовимірного 

перетворення Лапласа. При цьому розглядається двовимірна допоміжна поверхня і її перетин 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           181

площиною  (рис.1),  положення якої задається співвідношенням величин Тр, і Тм  або, що те ж 

саме, кратністю модуляції p.  Одновимірна функція f(t) у перетині являє собою ШІМ- сигнал на 

виході перетворювача. 
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Рис. 1. Допоміжна поверхня для однополярної ШІМ 2-го роду 

 

Двовимірне перетворення Лапласа функції двох змінних f(t1,t2) в  загальному випадку  

визначається в такий спосіб [5]: 
 

    1 1 2 21 2 1 2 1 2
0 0

( , ) ( , ) s t s tF s s f t t e dt dt                                     (2) 

Для  періодичної  по  обох  змінних  t1 і t2 функції f(t1,t2), що визначає поверхню, 

зображену на рис.1, цей вираз перетворюється до вигляду  
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Після зведення подвійного інтеграла до повторного під знак інтеграла входить експонента 

з аргументом у виді функції, що модулює, у нашому випадку — синусоїди. Для спрощення 

подальших перетворень отриманого виразу використовується кусочно-лінійна апроксимація 

модулюючої функції. 

Щоб одержати одномірне зображення функції f(t) у перетині поверхні f(t1,t2), необхідно в 

зображенні F(s1.s2) перейти до однієї змінної s [5]: 
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Або 
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де С1  и С2 — абсциси аналітичності функцій F(s1,s-s1) і F(s-s2.s2) відповідно; s1(i) і s1(2) 

— полюси цих функцій. 

У випадку односторонньої ШІМ заднього фронту буде проілюстровано загальний підхід до 

застосування апарату двовимірного перетворення Лапласа для цілей аналізу  перехідних 

процесів. 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           182  

На рис.2 зображено епюри функції розгортки fр(t) і модулюючої  функції fмод(t), а також 

вихідної ШІМ-послідовності γ(t).  
t

fм t( )

fр t( )

fр t( )

t

1 t( )

t  
Рис. 2. ШІМ заднього фронту 

Тут функція розгортки має вигляд: 
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де Ар, Тр, φр - амплітуда, період та початкова фаза сигналу розгортки, відповідно. 
Функція модуляції, в загальному випадку, має період Тм, амплітуду Ам, початкову фазу 

φм й визначаться виразом  
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                                  (7) 

де fМ(t)- нормована по амплітуді довільна функція модуляції. 

Для отримання двовимірного зображення вихідної ШІМ послідовності за Лапласом 

введемо незалежні змінні часу t1 та t2 та скористаємося допоміжною поверхнею, що задається 

виразом [6]: 
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Тут Z(t2)= 


 
M 2

M 2

1, f (t ) 0
0, f (t ) 0

  – знак функції модуляції;  μ= м

р

A
A

 – глибина модуляції;  

H -  амплітуда вихідних імпульсів ШІМ послідовності, що утворюється в перетині побудованої 

поверхні вертикальною площиною. Періоди Tр і Tм -  визначають періодичність поверхні вздовж 

t1 та t2, відповідно. 
 Підставимо вираз (8) в (3) та виконаємо перетворення, позначивши  

В= 1 р 2 мs T s T(1 e )(1 e )     , та перейшовши від подвійного інтеграла к повторному [7]: 
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Під знаком інтегралу тут знаходиться експонента з довільною, в загальному випадку, 

функцією у аргументі. Для спрощення подальших перетворень отриманого виразу використаємо 

кусочно-лінійну апроксимацію функції модуляції виразом наступного вигляду: 
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де, N - розмірність вектора точок зламу tn=(0, 
1nt ,

2nt ,…, 
N 1nt 

 ,Tм);  

iмf = fм(
int ) – значення апроксимуючою функції в точках зламу 

int , що  в залежності від 

обраного способу апроксимації можуть належати моделюючій функції, або ні;  

gi= 
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 – нахил апроксимуючого відрізку прямої на і-тому інтервалі апроксимації. 

Запишемо кінцеву форму двовимірного зображення Лапласа  для допоміжної поверхні: 
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Перейшовши до одномірного зображення, матимемо вираз, що описує шукану ШІМ: 
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Визначимо оригінал через лишки. Перехід у часову область  здійснюватимемо окремо для 

доданків, що входять у вираз (12). Оригінал буде отримано у вигляді ряду Фур’є, тому зручно 

перейти до кутових частот сигналу розгортки ωр=
2

рT
  та моделюючої функції ωм=

2

мT
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де 
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Висновки 
Розглянуто основні методи аналізу перехідних процесів. Також у роботі запропоновано 

методику аналізу за допомогою двовимірного перетворення Лапласа. 

Із застосуванням запропонованої методики в роботі отримані формули, що дозволяють з 

єдиних методологічних позиції проводити аналіз напруг, що утворюються при роботі 

перетворювачів з ШІМ.  

За допомогою апарату двовимірного перетворення Лапласа та подальшого переходу до 

однієї змінної в області зображень отримано в  операторній формі вираз, що описує зображення 

за Лапласом вихідної ШІМ-послідовності на прикладі однобічної ШІМ заднього фронту. 

Безпосереднім визначенням полюсів та відповідних лишків для вихідного сигналу 

зазначеного типу ШІМ отримано формулу в часовій області. Шукана ШІМ-послідовність 

подається цією формулою у вигляді подвійного ряду Фур’є із невпорядкованим спектром. 

Розроблена в роботі методика аналізу дозволяє отримувати результат із високою 

точністю та меншими затратами часу ніж при використані класичних методів при великих або 

нецілих значеннях кратності q.  
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КЕРУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВАРТІСНИХ 

ВИТРАТ 
 

Розглянуто характеристики існуючого дизель-генератора, встановлені оптимальні 
режими роботи. Запропонована система роботи декількох генераторів у єдиній мережі. 
Проведено моделювання роботи декількох генераторів з розподіленням потужності між 
ними. 

The characteristics of the existing diesel generator, the optimal operating conditions. 
Proposed a system of multiple generators in a single network. The simulation of multiple 
generators to the distribution of power between them. 

Ключові слова: дизель-генератор, електро-вартісна модель 

Key words: diesel generator, electro-cost models 

 
Вступ 

Одним з джерел живлення житлових будинків є дизельний генератор.  Ефективність 

керування дизель-генератором визначається ефективністю витрат палива. Як показано в [1] 

витрати палива взаємозалежать від частоти обертання дизеля. Таким чином, якщо 

підтримувати частоту обертання дизель-генератора у певних межах досягається мінімізація 

вартісних витрат при виконані всіх функціональних задач. Для оцінки і керування з урахуванням 

вартісних факторів необхідно побудувати електро-вартісну модель дизельного генератора [4].  

Дослідження роботи дизельного генератора за його характеристиками та поєднання 

генераторів у єдину систему дозволяє вирішити задачу підвищення економічності обраної 

системи живлення. 

 

1. Характеристики дизель-генератора, що працює у системі електроживлення 
Існує широка номенклатура дизельних двигунів, які випускаються багатьма фірмами. ДД 

характеризуються наступними параметрами:  

1) максимальна та мінімальна потужності; 

2) оптимальне значення частоти обертання; 

3) витрати палива Ex(P);  

4) робочий діапазон обертів. 

Під оптимальним значенням частоти розуміється така частота, при якій енергія палива 

максимально ефективно перетворюється в механічну. При постійному навантаженні двигун і 

генератор настроюються на цю частоту, і вона не змінюється в процесі роботи, у той час як 

динамічна зміна навантаження спричиняє зміну споживаної потужності та, відповідно, частоти 

обертів двигуна. У цьому випадку розглядається оптимальний діапазон частот обертів двигуна.  
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Розглянемо характеристики (рис.1, 2) дизельного двигуна The TDI 1.9 фірми 

Volkswagen [6], який використовується у промислових дизель-генераторних установках. 

 
Рис.1. Залежність витрати палива від частоти обертання двигуна 

 

З наведеного графіка рис.1. оптимальний режим роботи двигуна з точки зору 

мінімального споживання палива лежить у діапазоні 1400 – 2000 об/хв. Допустимим є частота 

обертання до 3000 об/хв. Подальше підвищення частоти призводить до значних витрат палива. 

Режим у діапазоні більше 3000 об/хв є економічно доцільним тільки у крайніх випадках та не 

рекомендований до застосування при довгостроковій роботі.    

Для аналізу роботи дизель-генератора однією з найважливіших є характеристика 

залежності вихідної потужності від частоти обертання. Ця характеристика разом з залежністю 

обертаючого моменту від частоти обертання зображена на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Залежність вихідної потужності та обертаючого моменту від частоти обертання двигуна 

 

У робочому інтервалі частот 1400 – 2000 об/хв. забезпечується максимальний 

обертаючий момент ~ 190-210 Н/м. Це значення зберігається до 3100 об/хв. Потужність, яку 
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може розвивати двигун 27-45 кВт при частоті обертання 1400 – 2000 об/хв. Максимальне 

значення до 62 кВт при частоті обертання  3100 об/хв. 

Таким чином дизель-генератор забезпечує виробництво електроенергії, яке є 

ефективним у заданих інтервалах робочих характеристик та не є ефективним при малій 

потужності, що відбирається та при граничних режимах роботи. Одним із рішень робочого 

діапазону є використання декількох дизель-генераторів з різною номінальною потужністю, 

значення якої різниться в декілька разів. Використання та керування такою системою живлення 

буде розглянуто нижче. 

 
2. Структура енергетичної системи живлення будинку 

На рис. 1 наведено приклад структури системи електроживлення будинку, яка 

складається з двох дизель-генераторів, фотобатареї та набору навантажень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Структура системи електроживлення будинку 

 

Генератор 1 має робочі характеристики, що наведені на рис. 1 та рис. 2, та  може 

розвивати максимальну потужність 62 кВт. Генератор 2 може розвивати максимальну 

потужність 25 кВт. Максимальна потужність, що може бути згенерована двома генераторами 

становить 87 кВт. Поєднання двох генераторів дозволяє перекрити робочу смугу потужностей 

у діапазоні від 10 до 87 кВт. 

 Потужність, що генерується фотобатареєю залежить від рівня її освітленості.  

Розглянемо діаграми роботи джерел у системі живлення. При розгляданні будемо 

вважати, що вся потужність, вироблена у джерелах споживається навантаженнями. Діаграми 

зміни потужностей джерел живлення зображені на рис.4. 
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Рис. 4. Діаграми функціонування джерел живлення 

 
На першій діаграмі зображена сумарна вироблена потужність всіма джерелами. Друга 

на третя діаграми відтворюють зміну значень вихідної потужності фотобатареї від рівня 

світлового потоку R1.  

У момент часу τ1 світловий потік R1 значно зростає і зростає вихідна напруга 

фотобатареї.  

Інтервал τ1-τ2 відповідає виходу на робочий режим перетворювачів. Рівень потужностей, 

що генерується генераторами у цей час незмінний.  

Починаючи з моменту τ3 світловий потік зменшується, в результаті чого зменшується 

потужність, що генеруються фотобатареєю. У цей час системою керування виробляється 

керуючий вплив, який надходить до дизель-генераторів і керуючий сигнал призводить до 

збільшення потужність, що виробляється генераторами. 

Важливою задачею є визначення такого співвідношення між значеннями вихідних 

потужностей двох дизельних генераторів, що дозволяло би мінімізувати витрати.  

З цією метою створюється електро-вартісна модель дизельного генератора. 
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3. Електро-вартісна модель генератора 
З метою врахування вартісних факторів при розробці системи керування 

електроживленням житлових будинків, електротехнічні рівняння об'єднують з рівняннями, 

взятими з економічної теорії [3]. 

Електро-вартісна модель виробництва електроенергії виглядає наступним чином [4]: 
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де  ,t ПU - вектор керуючого впливу; ( , )i t ПX - вектор змінних стану; ( , )t ПA - матриця 

коефіцієнтів, що визначаються за схемою заміщення; P(t) - вектор цін, ( , )t ПY - вектор 

споживаних ресурсів; Z(t) - вектор ресурсів, вироблених іншими зовнішніми джерелами, 

( ) ( )Д C t f y  – отримуваний прибуток від функціонування генеруючого обладнання; С(t) - 

ціна випуску продукції або вартість одиниці енергетичного ресурсу, який генерується або 

споживається; f(y) - виробнича функція; ( ) ( , )З t t П P Y  - витрати на забезпечення 

функціонування генератора; П  - грошовий прибуток, що утворюється після використання 

генеруючого обладнання з урахуванням усіх витрат, необхідних на його утримання та 

забезпечення роботи.  

Перше рівняння системи описує динаміку електромагнітних процесів, а друге і третє 

рівняння враховують процеси виробництва продукції (електроенергії) і одержання прибутку. Для 

реалізації найбільш ефективного управління з точки зору вартісних витрат, прибуток повинен 

досягати максимального значення [2-4]. 

Електро-вартісна модель для дизельного генератора приймає наступний вигляд: 

   
/( , ) ( ) (1 )
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де ДГ  – прибуток від функціонування дизельного генератора, який утворюється після 

використання генератора з врахуванням усіх витрат З , що необхідні на його утримання та 

забезпечення роботи; ( ), ( )u t i t  – генерована напруга та струм; ДГc  – ціна генерованої одиниці 

електроенергії за одиницю часу; z c  – вартісні витрати на ресурс необхідний для 

функціонування генератора (наприклад, обслуговування); jp  – поточний тариф на 

електроенергію електричної мережі; ( , )В t P  – витрати палива; Тс  – ціна одного літра дизельного 

палива. 

Ціна згенерованої одиниці електроенергії за одиницю часу визначається за наступною 

формулою: 
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де ДГK  – вартість нового дизельного генератора; maxP  – максимальна потужність, що 

забезпечується генератором; T  – час гарантованої роботи дизельного генератора; a  –  

коефіцієнт, що враховує знос генератора в результаті прискорених переходів на необхідний 

режим. 

Для визначення ефективного режиму роботи необхідно, щоб в кожний момент часу 

величина прибутку ДГ  в рівнянні  приймала максимальне значення. 

 
4. Моделювання розподілення потужностей між двох генераторів. 

Система керування дозволяє розподілити потужність, що споживається, між двома 

генераторами так, щоб забезпечити мінімальну кількість спожитого палива, а отже і максимальний 

прибуток. Для моделювання роботи цієї системи використаємо характеристики генератора, що 

наведені на рис.1 та рис.2. На підставі цих характеристик було складено рівняння за електро-

вартісною моделлю для обох генераторів, що відображають залежність собівартості виробленої 

електроенергії від її кількості. 

При моделюванні для більшої наочності у розподілені потужностей задамось невеликою 

різницею робочих інтервалів генераторів (рис. 4). Як приклад, візьмемо графіки потужностей, що 

виробляються генераторами, як показано на рис.5. Моделювання проведемо з використанням 

середовища MatLab [8]. 

В якості прикладу розглянуто випадок, при якому максимальна потужність рівна Рм=22 кВт. 

Розподіл потужності між двох генераторів відбувається за критерієм отримання найменшої 

собівартості виробленої електроенергії, тобто максимально прибутку. Отримані значення Р1=13,42 

кВт та Р2=8,58 кВт відповідають режиму роботи з мінімальною вартістю генерованої електроенергії 

та максимальним прибутком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Моделювання роботи двох генераторів. 
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При проектуванні системи керування доцільно використовувати апарат динамічного 

програмування для досягнення великої швидкодії [8]. Для моделювання було застосовано метод 

таблиць, який покладений в основу апарату динамічного програмування.  

Висновки 
Використання декількох генераторів у системі живлення електричної системи дозволяє 

збільшити робочий діапазон потужностей та зменшити собівартість отриманої електроенергії. 

Розглянута система дозволяє здійснювати більш гнучке керування виробництвом 

електроенергії. При моделюванні був виконаний розподіл потужності Рм=22 кВт, між двох 

генераторів, та отримані результати Р1=13,42 кВт та Р2=8,58 кВт. 
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УДК 621.3  

А.С. Катков 

 

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КОМПЕНСАТОРАМИ НА КОНДЕНСАТОРНЫХ 
БАТАРЕЯХ 

 
В данной статье рассматривается проблема компенсации реактивной мощности. 

Детально рассмотрен  компенсатор реактивной мощности на конденсаторных батареях. 
Показано влияние простейшего компенсатора на реактивную мощность трехфазной 
системы. С помощью приложения Simulink пакета Matlab, была промоделирована схема 
с симметричной RL-нагрузкой. После выбора необходимых конденсаторов для 
компенсационного устройства, схема была промоделирована повторно. Полученные 
результаты демонстрируют работоспособность простейших схем  компенсации 
реактивной мощности. 

This article addresses the problem of reactive power compensation. Comprehensively 
reviewed the compensator reactive power at the capacitor bank. Shows the effect of a simple 
compensator for reactive power three-phase system. With the application package Simulink 
Matlab, was simulated circuit with symmetrical RL-load. After selecting the appropriate 
capacitor for compensating device, the circuit was simulated again. These results demonstrate 
a positive effect compensator of reactive power at the problem of reactive power 
compensation. 

Ключевые слова: компенсатор, реактивная мощность, энергосбережение. 

Key words: compensator, reactive power, energy conservation. 
 

Введение 
В электрических цепях при чисто активной нагрузке, протекающий ток совпадает по фазе 

с напряжением. Но поскольку в промышленности и в быту  нагрузка имеет чаще всего RL-

характер, то, это приводит к потреблению реактивной мощности. Эффективность 

электроприборов определяется коэффициентом мощности.    

Необходимо отметить, что за потребление и генерацию реактивной мощности 

потребители должны платить. Основная плата за потребление и генерацию реактивной энергии 

определяется по формуле (1): 

                               1 П Гn
П W К W р Т                                           (1)              

где  ПW - объем потребленной реактивной энергии в точке учета, кВАр*ч; ГW - объем 

генерации потребителем реактивной энергии в сеть, кВАр*ч; К=3 -  коэффициент ущерба от 

генерации реактивной энергии из сети потребителя; р  - экономический эквивалент 

реактивной мощности, кВт/кВАр; Т – средняя закупочная цена на электроэнергию, грн./кВт*ч. 

(для населения Т=0.3 грн./кВт*ч, для промышленных предприятий 0.60-0.78 грн./кВт*ч). 
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Экономический эквивалент реактивной мощности (ЭЭРМ) р   есть показатель 

удельной эффективности применения компенсирующего устройства, показывающий, как 

изменяются потери активной мощности в сети при изменении реактивной мощности на единицу 

для каждого конкретного потребителя индивидуально, исходя из реальных условий передачи 

ему реактивной мощности по сетям энергопоставщика.  

Исходя из формулы(1) следует, что за генерацию реактивной мощности потребитель 

платит в три раза больше чем за ее потребление.  

Для понижения потребления реактивной мощности, используется компенсатор 

реактивной мощности (КРМ). В компенсационных устройствах реактивной мощности обычно 

используют специальные трехфазные блоки конденсаторов. Наиболее известными 

производителями таких конденсаторов являются Epcos, Electronicon. Эти фирмы производят 

конденсаторы для компенсирующих устройств реактивной мощности в сетях с напряжением до 

1000 В, в сетях с напряжением до 20кВ, компенсационные конденсаторы для разрядных ламп, а 

также комплектные шкафы для компенсации реактивной мощности.  

 
КРМ на конденсаторных батареях 

Рассмотрим компенсационные устройства на конденсаторных батареях. Следует 

отметить несколько очень важных преимуществ этих компенсаторов: 

1. Простой монтаж и эксплуатация. 

2. Небольшая стоимость 

3. Следствие из второго: быстрая окупаемость 

4. Возможность подключения в любой точке электросети 

Компенсаторы реактивной мощности на конденсаторных батареях являются 

простейшими компенсирующими устройствами. 

Использование конденсаторных батарей позволяет снизить объем потребляемой 

реактивной мощности.  

Классификация компенсирующих устройств.  По месту подключения различают такие 

схемы компенсации РМ: 

1. Общая 

2. Групповая 

3. Индивидуальная 

Общая компенсация применяется, например, на вводе предприятия, жилого массива или 

дома. Общая компенсация применяется для некой большой группы различных потребителей. 

Поскольку общая компенсация не учитывает «род» потребителей, то она является наименее 

эффективной. Более эффективна групповая компенсация. Она предназначена для установки в 

линии электроснабжения однотипных потребителей. Происходит разбиение всех потребителей, 

например в цеху, или в корпусе, в зависимости от типа нагрузки, на определенные группы, и на 

каждую из них подсоединяется компенсатор. Это более эффективно чем общая компенсация, 

но все же, самый наиболее эффективный подход – индивидуальный. Этот способ позволяет 

компенсировать реактивную мощность непосредственно в месте ее возникновения, не вызывая 
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протекания реактивной энергии в линиях электропередачи. В свою очередь, если коэффициент 

мощности потребителя является величиной постоянной, то индивидуальная схема 

компенсации позволяет полностью компенсировать реактивную мощность. Однако, 

индивидуальная схема компенсации неидеальна, и не является универсальным средством 

компенсации реактивной мощности. Конечно, можно на каждую нагрузку на заводе или другом 

предприятии поставить компенсатор. Но, во-первых, это очень дорого и трудоемко. Во-вторых, 

индивидуальная схема компенсации применима для неизменных нагрузок. А поскольку на 

производстве и в быту в основном нагрузки используются в разной степени интенсивно, то 

индивидуальная схема не эффективна во многих случаях. Таким образом, единственно верным 

решением является – смешанная компенсация. Смешанные системы компенсации 

подразумевают, что реактивная мощность наиболее крупных потребителей (она как правило 

постоянная) компенсируется индивидуальными компенсаторами, а «переменный» остаток РМ 

компенсируется за счет групповой и общей компенсации. 

Рассмотрим пример работы трехфазной цепи без компенсатора и с ним. Дано 

трехфазную систему (рис.1), состоящую из источника трехфазного напряжения и симметричной 

RL-нагрузки. Параметры электрической цепи: Uл=300 В, f=50 Гц, R=1 Ом, L=1 мГн.  

 
Рис. 1. Трехфазная цепь с симметричной RL-нагрузкой 

 
Необходимо найти потребляемую реактивную мощность схемы, изображенной на рис.1. 

Воспользуемся приложением Simulink пакета Matlab.   

Модель схемы (рис.1) представлена на рис.2,  где: 

3-Phase Source – источник 3-х фазного напряжения 

3-Phase V-I Measurment – 3-х фазный измеритель тока и напряжения 

3-Phase Active&Reactive Power - 3-х фазный измеритель активной и реактивной мощности. На 

этот блок подавались значения токов и напряжений по всем фазам, а с выхода блока 

снимались значения активной и реактивной мощности. Численные средние значения 

показывают блоки Display, а форму средней активной и реактивной мощностей - блок Scope. 
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Рис. 2. Модель исследуемой схемы без компенсатора в Simulink 

 
Показания блока Display равны 16.23 кВАр (потребляемая реактивная мощность). Блок 

Display1 показывает 16.38 кВт (потребляемая активная мощность). 

Модель  схемы с компенсатором. Простейший КРМ на конденсаторных батареях – это три 

конденсатора соединенных по схеме треугольник. Каждая вершина треугольника  подключается 

на соответствующую фазу. Таким образом подключен  компенсатор в исходную цепь. Схема с 

компенсатором изображена на рис.3.  

 
Рис. 3. Схема с компенсатором реактивной мощности на конденсаторных батареях 

 
Отметим, что конденсаторы для КРМ выбираются на основании величины потребляемой 

нагрузкой реактивной мощности. При моделировании в Simulink, в качестве компенсирующих 

конденсаторов используются блоки Series RLC Load. Для исследуемой схемы, 

экспериментальным путем, было определено, что каждый конденсатор должен генерировать  

24 кВАр. Реально существует конденсатор с близкими к необходимому параметрами – это 

силовой конденсатор фирмы Epcos, модель В25667В3497А375. Этот конденсатор подходит под 

параметры схемы (рабочее напряжение до 400В, рабочая частота 50 Гц, генерируемая 

реактивная мощность до 25 кВАр). 
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В результате моделирования получаем следующий результат: реактивная мощность 

уменьшилась с 16.23 кВАр до 1.337 ВАр. Таким образом, результат исследования показал, что 

в статической, замкнутой системе, состоящей из симметричного источника трехфазного 

напряжения, симметричной RL-нагрузки, компенсатор реактивной мощности на конденсаторных 

батареях, практически полностью компенсировал потребляемую нагрузкой реактивную 

энергию. Но, важно отметить, что данный вид компенсаторов является простейшим, и главным 

недостатком его является то, что он предназначен для статических систем. Таким образом, 

вопрос совершенствования компенсирующих устройств реактивной мощности стоит довольно 

остро. В первую очередь, речь идет о компенсирующих устройствах, которые способны 

реагировать на изменение частоты напряжения, изменение величины нагрузки, изменение 

величины питающего напряжения.  

 

Вывод 
В ходе исследования была промоделирована простейшая трехфазная симметричная 

система с включенным в нее компенсатором реактивной мощности. Моделирование 

проводилось в среде Simulink пакета Matlab. Описанная модель позволяет наблюдать средние 

значения активной и реактивной мощностей системы, форму этих мощностей. Также можно 

видеть форму тока и напряжения по всем фазам. С помощью блоков RLC Load 

промоделированы силовые конденсаторы, входящие в компенсирующее устройство. Эта 

модель дает представление о работе компенсирующих устройств реактивной мощности.  
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УДК 621.341.572 

Є.Ю. Коваленко 

 

ДРАЙВЕР ДЛЯ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ MOSFET ТА IGBT ТРАНЗИСТОРАМИ 
 
В даній статті приведені опис, принципова схема та принцип роботи  драйверу для 

керування силовими IGBT та MOSFET транзисторами. Розроблений прилад має значно 
нижчу вартість, ніж драйвери з аналогічними характеристиками та не має моточних 
елементів, що дозволяє інтегрувати його в одну ІМС. 

In this article the description, the fundamental principle of the scheme and the driver to 
control the IGBT and MOSFET power transistors. This device lower costs than drivers with 
similar characteristics and has no inductive elements, and so can be integrated into one IC. 

Ключові слова: драйвер, IGBT, MOSFET, захист. 
Key words: driver, IGBT, MOSFET, protection. 

 
Вступ 

На сьогоднішній день  в багатьох приладах необхідні ключі, здатні комутувати струми в 

десятки ампер та напруги в сотні вольт. Так, за ціною в 2$ можна придбати IGBT транзистор з 

максимальним струмом колектор-емміттер 90А та допустимою робочою напругою 1200В [1]. Для 

таких транзисторів потрібні системи керування, які б дозволи отримати достатньо круті фронти 

на високих частотах та захистити транзистор у випадку перевищення його номінального струму 

та температури. Більшість драйверів, що випускаються промисловістю не повністю 

задовольняють цим вимогам [2]. Тому метою даної роботи є розробка драйверу, який би був 

вільний від недоліків існуючих аналогів, мав низьку ціну та міг бути виготовлений в корпусі одної 

ІМС. 

 

Вихідний каскад драйверу 
Вихідний каскад (рис.1) необхідний для підсилення сигналів керування. Він виконаний по 

схемі еміттерного повторювача на транзисторах Q2 та Q3. На транзисторі Q4 зібраний каскад 

узгодження рівнів сигналу. Особливістю такого рішення є те, що затвор силового транзистора не 

розряджається повністю при його вимиканні, а лише до напруги, близько 1В (напруга насичення 

транзистора Q3). У більшості силових транзисторів значення порогової напруги лежить в 

діапазоні 3-5В, тому такий режим роботи драйверу є допустимим. У крайньому випадку, 

вихідний каскад можна живити від двополярного джерела, проте це виключає можливість 

використання бутстрепної ланки для живлення драйвера верхнього транзистора у напівмостовій 

схемі перетворювача. 
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Рис. 1. Вихідний каскад драйверу 

 

Сигнальний тригер 
Сигнальний тригер (рис.2) необхідний для покращення фронтів сигналу та швидкого 

вимикання каскаду при спрацюванні системи захисту. Він побудований на трьох логічних 

елементах АБО-НІ (NOR). Два з них (U4:A та U4:B) утворюють сам тригер, третій (U3:A) 

використовується для інверсії сигналу керування. Диференціююча ланка (C2, R2) необхідна для 

подавання короткого імпульсу вмикання тригера, вимикається він сигналом керування, поданим 

через діод D2, або сигналом від системи захисту. В пізнішому варіанті схеми четвертий елемент 

задіяний теж: на ньому побудована система, яка при просадці напруги живлення подає логічну 

«1» на вхід R, тим самим блокуючи імпульси керування. 

 

 
Рис. 2. Сигнальний тригер 

 

Система захисту 
Система захисту може бути виконана у двох варіантах: тільки з миттєвим захистом, або 

з миттєвим та інтегральним захистом (рис.3). Миттєвий захист запобігає перевищенню 

максимального струму силового транзистора, а інтегральний захист, оцінюючи час ввімкненого 

стану силового транзистора та струм через нього, запобігає перегріву кристала. У системі 

захисту були використані польові транзистори з керуючим p-n переходом (JFET) зі включенням 

по схемі генератора струму. Два таких генератора (Q5:A, Q5:B, RV3 та Q6:A, Q6:B, RV4), 

налаштовані на однаковий струм, включені послідовно. Відповідно, в середній точці напруга 

буде складати половину напруги живлення. Проте, зміна напруги на шунті RV2, включеного в 

коло силового транзистора, або інтегруючій ланці (R5, C1) змінює напругу на затворі одного з 

нижніх транзисторів (Q6:A, або Q6:B), в результаті чого напруга в середній точці теж буде 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           199

змінюватись. Через емітерний  повторювач, виконаний на транзисторі Q8, вона потрапляє на 

вхід “R” тригера, та при перевищенні струму, або досягненні порогової напруги на конденсаторі 

С1  блокує тригер. Стабілітроном D1 задається поріг спрацьовування захисту. Транзистор Q7 

потрібен для скидання інтегратора під час паузи. 

 

 
Рис. 3. Система захисту (миттєвий та інтегральний захист) 

 
Загальна схема драйверу  

Загальна схема драйверу (рис.4) представлена разом із понижуючим ШІПом. Останній 

зібраний на елементах Q1, L1, D7, C5 та RV1 у якості навантаження. Особливістю такого 

режиму роботи є те, що при перевантаженні схема переходить в режим стабілізації струму, 

формуючи таким чином спадаючу ВАХ. 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           200  

 
Рис. 4. Загальна схема драйверу з понижуючим ШІПом у якості навантаження 

 
Опис найближчого цінового аналогу – драйверу IR2101 для ключів верхнього та 

нижнього рівнів 
Основні характеристики драйверу:  

Керуючі канали повністю працездатні до напруги: 600В  
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Діапазон напруги живлення драйверу: 10 ... 20В  

Блокування сигналу керування силовими транзисторами при зниженні напруги живлення  

Максимальний імпульсний вихідний струм короткого замикання: 270 мА  

Вихідна напруга драйверів VOUT: 10 - 20В  

Час вмикання / вимикання: 160/150 нс  

 

 
Рис. 5. Типова схема включення драйверу IR2101 

 

 
Рис. 6. Блок-схема драйверу IR2101 

Таблиця 1. Порівняльна таблиця характеристик розробленого драйверу та аналогів 

Тип 

Макси -
мальний 
вихідний 

струм 

Час 
спрацьову -

вання 
інтергра -

льного 
захисту 

Час 
спрацьову -

вання 
миттєвого 

захисту 

Драйвер 
витримує 
коротке 

замикання 
на виході 

Довжина 
фронтів 
(C=9nF) 

Кількість 
елементів у 

схемі 
Ціна 

ir2101 0.2A - - - 2.5 мкс 3 1.5$ 

ir2125 1.5A від 20 мкс - - 1 мкс 5 3$ 
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Драйвери 
модулів 

SEMICRON 
10A від 10 мкс від 1 мкс + 100 нс 

близько 
100, 5 

трансфор- 
маторів 

150$ 

Розроблений 
драйвер 10A від 300 нс від 300 нс + 100 нс 

25, без 
моточних 
виробів 

2$ 

 
Висновки 

Враховуючи потреби сучасної силової електроніки, було розроблено драйвер, що реалізує 

швидкий захист ключових транзисторів, має невелику кількість елементів та низьку вартість. 

Крім того він не містить моточних елементів, а отже може бути реалізований у вигляді одної 

ІМС.  
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УДК 681.3  

С.С. Куденчук 

 
СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

В роботі зроблений загальний огляд систем збору та обробки температурних 
показників. Зокрема розглянуто існуючі та запропоновано нову структурну схему. 
Система збору та обробки отримує інформацію про поточну температуру та місце 
розташування віддаленого об`єкта. Система зберігає інформацію про попередні місця 
розташування продукції, температуру і час її перебування у цих місцях. 

Systems of temperature acquisition are reviewed in article. Existing architectures are 
reviewed and new architecture is developed. Acquisition system provide additional information 
about mode of transportation, type, name and address of warehouse, time of stay of products 
in them. 

Ключові слова: віддалений термінал, рідер, центр збору даних. 
Key words: remote terminal, reader, center of data acquisition. 
 

Вступ 
 Системи збору та обробки температурних показників є телеметричними системами, що 

призначені для отримання, перетворення, зберігання, передачі, обробки та відображення 

температурної інформації із віддалених об`єктів, де присутність спостерігача ускладнена або 

неможлива [1].  

Такі системи застосовуються для контролю температурних умов транспортування 

продукції, її зберігання на складах і для контролю на всіх етапах від виробництва до 

споживання.  

Традиційним підходом до контролю температурного режиму є широко розповсюджені 

одноразові кольорові плівкові термоіндикатори - паперові або пластикові смужки, покриті 

речовинами, що змінюють свій колір при певній температурі. Існує два типи індикаторів: одні 

спрацьовують на відхилення температури вище або нижче норми, інші відображають не тільки 

факт порушення припустимої температури, але й тривалість її впливу. Такі плівки доцільно 

використовувати при разовому контролі температури. 

До відомих пристроїв контролю температури належать самописці, які для фіксації 

інформації використовують папір або магнітні носії. В даний час випуск подібних пристроїв 

практично припинений у зв`язку з їх високою вартістю, великими енерговитратами, а також 

через їх слабку стійкість до несприятливих умов експлуатації (висока вологість, бруд, пил і т.д.). 

Прикладом нових пристроїв контролю температури є «термохрон» DS1921, що 

випускаються фірмою Dallas Semiconductor [2]. Пристрій «термохрон» вимірює температуру 

через встановлені проміжки часу і зберігає отриману інформацію в енергонезалежній пам'яті. 

Завдяки малим розмірам та герметичності «термохрон» може поміщатися в упаковку із 

продукцією або в самий продукт. Пристрої «термохрон» не мають власних засобів індикації та 
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керування. Тому зняття інформації, накопиченої пристроями, а також зміна налаштувань 

пристрою здійснюється спеціальними засобами підтримки. Вони можуть бути реалізовані на базі 

звичайного персонального комп'ютера, або компактного кишенькового комп'ютера, або ж 

спеціалізованими переносними мікропроцесорними приладами. 

Більш зручним пристроєм, ніж «термохрон» є автономний температурний сенсор «YSens» 

фірми Yulberg Solutions [3]. Даний пристрій відрізняється від «термохрона» наявністю 

радіоінтерфейсу з радіусом дії до 50-ти сантиметрів, що дозволяє зчитувати накопичені дані або 

змінювати режим роботи не виймаючи сенсор із коробки з продукцією та виключити імовірність 

корозії контактів. Також даний пристрій має більший об`єм пам`яті у порівнянні з 

«термохроном», що дозволяє накопичувати дані за більші інтервали часу. 

Пристрої, інформацію від яких можна одержувати по провідному інтерфейсу надають 

можливість побудови на їхній базі провідних і безпровідних систем моніторингу. Такі системи 

необхідні для забезпечення режимів відповідального зберігання, коли існує проблема 

оперативного дистанційного оповіщення про аварійну ситуацію. Реєстратори такої системи 

виконують дві функції: стандартну - накопичення даних про контрольовані ними величини, і 

додаткову - негайну сигналізацію про позаштатну ситуацію. Іноді доцільним може виявитися 

підключення системи реєстраторів безпосередньо до мережі Ethernet навіть без проміжного 

комп'ютера. Якщо ж це неможливо, варто застосовувати бездротові GSM/GPRS-шлюзи. 

Прикладом такого GSM/GPRS-шлюзу може служити пристрій MLGW06, який спроектований 

таким чином, щоб не тільки передавати оперативні повідомлення про екстраординарні ситуації, 

але й транслювати на комп'ютерну станцію всі зареєстровані ним дані. 

   

Структурні схеми систем збору та обробки температурних показників 
Системи збору та обробки температурних показників будуються на основі 

мультипроцесорних систем по багатоточковій схемі  з одним ведучим  та кількома веденими 

пристроями. 

В якості ведучого пристрою або головного терміналу (ГТ) може виступати або ПК або 

мікроконтролер. 

В першому випадку, коли ГТ містить ПК, система збору та обробки температурних показників 

має вигляд (рис. 1). Головний та віддалені термінали (ВТ1, ВТ2, … ВТn) взаємодіють через 

комунікаційну систему яка може бути як дротовою так і бездротовою або їх комбінацією. 

Віддалені термінали призначені для збору та зберігання температурних даних, а також їх 

передачі на головний термінал. Вони складаються із датчика температури (ДТ), годинника 

реального часу (ГРЧ), пам`яті (П), прийомопередавача (ПП), мікроконтролера (МК) та джерела 

живлення (ДЖ). Мікроконтролер виконує функції керування пристроєм. Датчик температури 

призначений для вимірювання температури у місці  дослідження.  Пам`ять  використовується  

для  зберігання вимірів  та  іншої  необхідної інформації. Прийомопередавач забезпечує зв`язок 

із ГТ через комунікаційну систему.  

Головний термінал призначений для отримання даних із віддалених терміналів, їх обробки, 

відображення та передачі необхідних команд. ГТ складається із ПК та модему. 
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Рис. 1. Структурна схема системи збору та обробки температурних показників з ГТ на базі ПК 

 

Модем призначений для забезпечення зв`язку з ВТ1…ВТn через комунікаційну систему.  

Він складається із перетворювача інтерфейсів (ПІ), прийомопередавача та МК. Перетворювач 

інтерфейсів забезпечує зв`язок МК з ПК. 

В другому випадку ГТ складається із МК, ПП, клавіатури (КЛ) та рідкокристалічного 

індикатора (РКІ) (рис. 2). Ця схема застосовується  коли використання ПК недоцільне.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структурна схема системи збору та обробки температурних показників з ГТ на базі 

мікроконтролерної системи 

 

Мікроконтролер керує роботою окремих блоків терміналу. Клавіатура забезпечує можливість 

користувачу керувати терміналом. Рідкокристалічний індикатор призначений для відображення 

необхідної інформації. Прийомопередавач забезпечує зв`язок з віддаленими терміналами через 

комунікаційну систему. 

Системи з ГТ на базі ПК мають високу швидкодію та встановлюються у приміщеннях. 

Такі ГТ забезпечують можливість підключення великої кількості віддалених терміналів, 

архівування великих обсягів даних, якісне відображення отриманих та архівованих даних. 

Системи з ГТ на базі мікроконтролерної системи порівняно із системами на основі ПК 

менш швидкодіючі, забезпечують обробку даних із меншої кількості віддалених терміналів та 

мають менше можливостей для їх відображення, але більш компактні та дешевші. Вони можуть 

використовуватися, наприклад, у транспортних засобах для контролю умов перевезень. 

Принципової різниці між алгоритмами програмного забезпечення для обох видів систем нема. 

В сучасних системах контролю здійснюється моніторинг температури окремо в різних 

видах транспорту та окремо на складах. Але відсутня інформація про вид транспорту або 

складу та час перебування продукції в них. Окрім того, що також важливо, в багатьох випадках 

відсутня інформація про температурний режим в проміжках часу, коли продукція знаходиться 

поза межами транспорту або складу.  Розглянемо структурну схему системи, яка дозволяє 
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архівувати та отримувати інформацію в режимі реального часу про температуру, час та вид 

транспорту/складу в якому знаходиться продукція (рис. 3). Дана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Структурна схема системи збору та обробки температурних показників 

 

система збору та обробки температурних показників складається із віддалених терміналів, 

стаціонарних та мобільних пристроїв зчитування (надалі «рідерів») та центру збору даних 

(ЦЗД). 

Віддалені термінали мають таку саму структуру, як і на рис.1 і 2. Вони розташовуються 

безпосередньо біля або в упаковці з продукцією та призначені для вимірювання та зберігання 

температурних даних, а також передавання зібраних даних по радіоінтерфейсу на рідер. 

Рідери за структурою співпадають із головним терміналом (рис. 1 і 2) та мають 

додатковий модуль доступу до мережі Інтернет, наприклад, радіо-модуль GSМ GPRS або 3G. 

Мобільні рідери обладнуються системами визначення географічних координат на зразок GPS. 

Рідери розміщуються на кожному об`єкті транспортування та зберігання продукції. Під час 

перебування віддаленого терміналу в зоні дії рідера, він періодично відправляє рідеру оновлені 

дані про температурний режим. При перенесенні продукції з одного виду транспорту в інший або 

на склад віддалені термінали переміщуються із зони дії одного рідера в зону дії іншого. В 

результаті рідери, окрім моніторингу температури продукції, фіксують її час прибуття та 

відправлення поміж різними об`єктами транспортування та зберігання. При цьому віддалені 

термінали фіксують номер рідера, час потрапляння та виходу із зони його дії. Також рідери 

призначені для відсилання необхідних даних в ЦЗД. Інформація про температурний режим в 

проміжку часу, коли віддалений термінал перебуває поза межами дії рідерів фіксується у 

внутрішній пам’яті віддаленого терміналу. Всі данні за цей період будуть передані рідеру одразу 

ж як з ним буде встановлено зв’язок.  

Центр збору даних призначений для моніторингу температури та місця знаходження всіх 

видів продукції на всіх транспортних засобах та складах, на яких встановлене відповідне 

обладнання. 

Таким чином дана система дозволяє контролювати температуру та місце знаходження 

продукції, вести її облік на складах в автоматичному режимі. 
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Висновки 
Запропонована нова структура систем збору та обробки температурних показників 

відрізняється від існуючих наявністю центра збору даних та можливістю автоматичного пере 

підключення віддалених терміналів при переміщенні із зони дії одного рідера в зону дії іншого. 

Розроблена система дозволяє архівувати та отримувати інформацію в режимі реального 

часу про температуру, час та вид транспорту/складу в якому знаходиться продукція. Дана 

система дозволяє вести облік продукції на складі в автоматичному режимі. 
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УДК 621.314  

І.В. Непорожнєв   

 

ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ  
 

В даній роботі розроблений генетичний алгоритм для оптимізації споживання 
електроенергії локального об’єкту. Генетичний алгоритм побудований на принципі 
вирішення задачі визначення моментів увімкнення навантажень по відомим 
характеристикам електроспоживання. Якщо виникає ситуація перевищення критичного 
рівня потужності, на певному інтервалі часу, за допомогою алгоритму можна виявити на 
якому саме інтервалі є перевищення і що треба зробити для його усунення. В даному 
випадку алгоритм розраховує моменти часу для вмикання навантажень. 

In this work a genetic algorithm is worked out for optimization of consumption of electric 
power of local object. A genetic algorithm is built on principle of decision of task of 
determination of optimal moments of including of loading for to the known descriptions of 
electro-consumption. If there is a situation of exceeding of critical power-level, on a certain 
time domain, by means of algorithm it is possible to discover on which one interval, exceeding 
is and that it is necessary to do for his removal. In this case an algorithm shows optimal time 
for including of loading. 

Ключові слова: генетичний алгоритм, локальний об’єкт. 
Key words: genetic algorithm, local object. 
 

Вступ 
Одним з основних аспектом розвитку суспільства в наш час є використання електричної 

енергії. Дослідження підтвердили, що рівень прогресу суспільства прямопропорційний до 

кількості енергії, що ним виробляється і споживається. Зростання кількості промислового та 

побутового електротехнічного обладнання, зростання потужності приладів, а також підвищення 

вимог до забезпечення електроживленням сприяє приділенню особливої уваги проблемам 

ефективного використання електричної енергії. 

Одним з шляхів усунення пікових навантажень і зменшення вартісних витрат на 

електроспоживання локального об‘єкта (ЛО) є мінімізація перевищення критичного рівня 

потужності. Для вирішення цієї задачі використаємо генетичний алгоритм. Генетичні алгоритми 

дозволяють різко збільшити ефективність роботи керуючих приладів при регулюванні 

електроспоживання ЛО [1].  

 

Об’єкт моделювання 
В якості об'єкту для моделювання був обраний локальний об’єкт (ЛО). ЛО – це сукупність 

зовнішніх мереж, а також власних джерел та навантажень різних типів, керування якими 

здійснюється з метою досягнення мінімальних витрат [3].  
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При побудові алгоритму було вибрано житловий будинок. Основна мета алгоритму  - це 

обґрунтування можливості підключення деякої зазначеної кількості навантажень на протязі 

певного часу, що допоможе заощадити кошти і збільшити термін експлуатації електротехнічних 

пристроїв. Для побудови алгоритму було обрано 10 навантажень ЛО. На рис 1 представлено 

декілька функцій електроспоживання різних споживачів (а-в) ЛО. Кожну функцію можна 

розглядати як суму деяких елементарних підфункцій, кожна з яких являє собою частину 

функції від моменту вмикання до моменту вимикання (заштриховані області на рис.1). 

 
Рис. 1. Функції електроспоживання різних споживачів  (а-в) ЛО 

Для моделювання графіків споживання вибиралися лише ті об’єкти, які вносять 

найбільший вклад в сумарне навантаження ЛО. Прилади  типу пральної машини, телевізора, 

фена, пилососа та  інші, що можуть вмикатися на певний час протягом всієї доби, як окремі 

навантаження не розглядалися, тому що їх вплив на сумарне навантаження незначний, але він 

був врахований за рахунок зменшення граничного рівня, перевищення якого треба мінімізувати. 

Сумарний графік спожитої електроенергії буде представляти собою суму графіків всіх 

груп навантажень (для даного алгоритму було використано 10 навантажень), він представлений 

на рис.2. 
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Рис.2. Характеристика сумарного навантаження 

С – наперед заданий критичний рівень потужності, перевищення якого необхідно 

мінімізувати. 

Як видно з рис.2, є два проміжки, на яких присутнє перевищення критичного рівня 

потужності.  

 

Опис моделювання генетичного алгоритму 
За допомогою генетичного алгоритму можна отримати дані про необхідний час вмикання 

певного навантаження, для того щоб не було перевищення критичного рівня потужності.  

Генетичний алгоритм дозволяє вирішити задачу визначення оптимальних моментів 

увімкнення навантажень по відомим характеристикам електроспоживання. Алгоритм аналізує ці 

характеристики в кожний момент часу. Якщо виникає ситуація перевищення певного рівня 

потужності на деякому інтервалі часу, то він змінює момент увімкнення навантаження так, щоб 

мінімізувати перевищення потужності на представленому інтервалі часу. В даному випадку 

алгоритм вказує оптимальний час для вмикання кожного  навантаження. 

Щоб уникнути ситуації включення навантаження ЛО в незапланований для даного пристрою 

час (наприклад, час роботи тренажерного залу з 20-00 до 23-00 години, а включення об’єкту 

відбудеться з 02-00 до 05-00), вводимо обмеження на часовий проміжок можливого включення. 

При моделюванні  роботи даного алгоритму були накладені певні часові обмеження на час 

вмикання різних об’єктів. При реалізації алгоритму було накладено умову, що перше 

навантаження вмикається завжди о 5-ій годині ранку.  

Генетичний алгоритм реалізовано в середовищі Matlab 7.10.0 за допомогою Global 

Optimization Toolbox. На рис. 3 приведені два графіка: перший ілюструє різницю між поточним і 

оптимальним часом включення навантажень ЛО, другий показує час вмикання кожного 

пристрою, при якому є мінімальне перевищення критичного рівня потужності. 
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Рис. 3. Значення моментів вмикання навантаження 

 
В представленому алгоритмі використано 10 змінних, що відповідає 10 навантаженням 

ЛО. Для отримання цільової функції була застосована апроксимація сумарного графіка 

навантаження. При цьому цільова функція, що мінімізується, є перевищення критичного рівня 

споживання. 

У відповідності до отриманих даних (табл. 1) алгоритм визначив моменти вмикання 

навантажень для мінімізації перевищення критичного рівня потужності з метою збільшення 

терміну експлуатації електроприладів. Моменти вмикання навантажень ЛО, що отримані після 

роботи генетичного алгоритму, наведені в табл. 1. 
Таблиця 1. 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

5.000 5.005 7.000 5.500 22.993 16.167 16.265 18.297 18.955 19.426 

Для кращого аналізу результатів побудуємо характеристики електроспоживання до і після 

роботи генетичного алгоритму на одній координатній площині (рис.4). 

 
Рис. 4. Характеристика електроспоживання до і після роботи генетичного алгоритму 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           212  

де q(t) - характеристика електроспоживання  після роботи генетичного алгоритму; 

P(t) - характеристика електроспоживання до роботи генетичного алгоритму;  

З отриманих характеристик (рис. 4) можна сказати, що: 

 до дії генетичного алгоритму перевищення потужності в першій половині дня складало 

16,6%, а в другій половині дня 27,8%; 

 після дії генетичного алгоритму в першій половині ми маємо 5,6% запасу потужності, 

тобто можливе включення ще деяких приладів, а в другій половині дня перевищення 

склало 0,45% від максимально можливої величини. 

Ці результати доводять, що за допомогою генетичного алгоритму можна зменшити 

перевищення критичного рівня потужності ЛО. 

 

Висновки 
За допомогою розробленого генетичного алгоритму реалізується використання 

навантажень локального об'єкту на протязі доби.  

Запропонований генетичний алгоритм керування навантаженнями локального об'єкту 

дозволяє мінімізувати перевищення наперед заданого критичного рівня потужності. 

Моделювання підтвердило дієвість розробленого алгоритму, що дозволило знизити 

перевищення критичного рівня потужності.  
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УДК 621.314 

А.Л. Осадчий  

 

ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 

 
Рассмотрен метод моделирования широтно-импульсных преобразователей в 

режиме непрерывного тока дросселя. Результат моделирования - дискретная модель 
преобразователя в пространстве состояний, с периодом дискретизации равным периоду 
переключения. Использование предложенной модели позволяет формализовать задачи 
анализа объекта и разработки системы управления методами современной теории 
автоматического управления. 

The method of modeling pulse-width modulated converters in continuous conducting 
mode is considered. The result of modeling is a discrete state-space model of converter, with a 
discretization period equal to switching period.  Utilization of the proposed model can 
formalize the tasks of object analysis and control system design by means of the methods of 
the modern control theory.   

Ключевые слова: широтно-импульсный преобразователь, период переключения, 

пространство состояний, модель, линеаризация. 
Key words: pulse-width modulated converter, switching period, state-space model, 

linearization. 
 

Введение 
Широтно-импульсные преобразователи (ШИП) напряжения широко используются в 

источниках питания большинства электронных устройств. 

Наиболее эффективные устройства электропитания создаются на основе цифровых 

микропроцессорных систем управления. 

Важное преимущество цифровых систем управления преобразователями перед 

аналоговыми заключается в возможности реализовать гибкие и сложные алгоритмы 

управления [1]. Принципиально улучшить качество управления преобразователем можно, 

использовав для управления не только информацию о сигнале ошибки, но и о модели 

преобразователя.   

Моделирование ШИП как объекта управления является достаточно сложной задачей, 

потому что электронные ключи работают в режиме коммутации, а компоненты цепи соединены 

вместе в периодически переменных конфигурациях, каждая из которых описывается 

независимым уравнением [2,3]. В то же время, сигнал управления рассчитывается исходя из 

сигнала ошибки один раз на период переключения или даже реже.  

В работах ряда зарубежных ученных анализ переходных процессов и разработку системы 

управления проводят по непрерывной модели возмущений в окрестности установившегося 

режима [4], при этом рекомендуют модель преобразователя представлять в стандартной 
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канонической форме описания [5]. Это эквивалентная цепь, которая описывает основные 

физические функции преобразователя.   

Предложенный метод моделирования ШИП позволяет получить единую дискретную 

модель в пространстве состояний с периодом дискретизации равным периоду переключения.  

Такая форма представления модели преобразователя адаптирована для применения 

методов современной теории автоматического управления [6,7], потому что объект управления 

описан в наиболее общем виде.  

 

Допущения при моделировании. 
Рассмотрим работу ШИП в режиме непрерывного тока дросселя. Будем считать 

электронный ключ идеальным, а элементы схемы - линейными с постоянными параметрами. 

При этом преобразователь описывается различными дифференциальными уравнениями при 

двух положениях ключа.  

Тогда можно записать уравнение преобразователя в векторно-матричной форме: 

                    (1) 

где  – вектор переменных состояния,  – вектор входов,  - системные 

матрицы,  - входные матрицы по напряжению,  – период переключения,  - 

коэффициент заполнения. 

 

1. Определение математической модели для большого сигнала. 

               (2) 

Функции  и  – это скалярные функции широтно-импульсной модуляции, или 

функции модуляции.  

 

2. Выбор рабочих условий в установившемся режиме для преобразователя. 
Сигнал управления преобразователем – это сигнал управления ключом из широтно-

импульсного модулятора.  

Второй шаг при выводе разностных уравнений – это определение функций модуляции в 

установившемся режиме  и , которые через уравнение (2) приводят к 

установившемуся решению :  

                (3)  

 

3. Непрерывное моделирование возмущений около установившегося режима. 
Опишем поведения возмущений около установившегося решения, при модуляции 

переднего фронта Рис.1. Вывод дифференциальных уравнений для модуляции «заднего 

фронта» идентичен, с разницей по относительному времени отсчета, так что результат для 

обоих случаев можно определить одновременно.  
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Рис. 1. Детальные временные характеристики модуляции «переднего фронта». 

 

Ширина n-ого возмущения – это время , но вместо использования этой переменной 

при выводе используем нормализированную переменную , определенную соотношением 

. При малой модуляция по сравнению с периодом работы преобразователя  

действительно неравенство .  

Для определения эффектов модуляции, показанной на Рис.1, подставим 

 и  в уравнение (2). Так как это возмущение при 

модуляции в установившемся режиме даст возмущение  около установившегося 

решения , подставим также ,  в уравнение (2). 

         (4)  

Вычитание постоянного решения, представленного уравнением (3), из уравнения (4), дает 

уравнение (5), которое описывает поведение возмущения , вызванного модуляцией  и 

возмущением входного напряжения : 

           (5) 

Пренебрежём малыми второго порядка в уравнении: 

         (6) 

 

4. Получение разностных уравнений путем интегрирования «малых» возмущений во 
временной области по одному полному периоду преобразователя. 

Применим метод численного интегрирования для вывода разностных уравнений, 

описывающих преобразователь.  

Проинтегрируем «малые» возмущения в уравнении (6) по одному полному периоду 

преобразователя во временной области (от  до ).  
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(7) 

Учтем вариации тока нагрузки за период переключения , аналогично вариациям 

напряжения нагрузки    - входные матрицы по току. 

            (8) 

Представим полученный результат в общем виде в пространстве состояний: 

             (9) 

(10) 

Где были приняты такие обозначения: 

(11) 

               (12) 

                  (13) 

(14) 

Согласно уравнениям (9, 10) на Рис. 2 представлена дискретная модель широтно-

импульсного преобразователя в пространстве состояний.  

 

 
Рис. 2. Дискретная модель импульсного преобразователя в пространстве состояний. 

 
Выводы 

Разработана методика формирования дискретной модели широтно-импульсного 

преобразователя в базисе переменных состояния. При этом период дискретизации равен 

периоду переключения.  

Такая модель адаптирована для применения методов современной теории управления и 

их компьютерной реализации. Например, удобно применить метод прямого цифрового 

проектирования регулятора. В таком случае синтез регулятора проводится с самого начала в z-

области, используя дискретную модель объекта.   
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КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ У ПРИСТРОЯХ ЛОКАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ  
 

В роботі показана важливість величини капітальних витрат при побудові систем 
електроживлення локальних об’єктів. Наведено показники оцінки ефективності 
капітальних витрат. Показано взаємозв’язок капітальних витрат та електро-вартісних 
моделей. 

We show the importance of size of capital costs in building local systems of power 
facilities. The interrelation of capital expenses and electricity cost models. 

Ключьові слова: капітальні витрати, електро-вартісна модель. 
Key words: papers, proceeding, conference. 
 

Вступ 
В термінах економічної теорії локальний об’єкт представляють як замкнений ринок, в 

якому електрична енергія є товаром [1, 2]. При цьому генератор розглядається як фірма, а 

навантаження як покупець товару. Накопичувач електроенергії в залежності від режиму роботи 

почергово представляється як фірмою, так і споживачем. Метою керування є підвищення 

економічної ефективності не тільки функціонування кожного з пристроїв, а й діяльності всього 

ринку (локального об’єкту) в цілому. 
Внаслідок  того, що типи параметрів електроенергії, що виробляється й споживається в 

системі, є різними, робота приладів оцінюється за єдиним критерієм, яким є прибуток від 

функціонування і, як наслідок, економічна ефективність роботи кожного пристрою локального 

об’єкту [2]. 

Важливим параметром при побудові систем електроживлення локальних об’єктів є 

капітальні витрати. Величина цих витрат впливає на амортизаційні відрахування та визначає 

характеристики пристроїв. 

 

Капітальні витрати 
При проектуванні систем електроживлення необхідно мінімізувати витрати на придбання та 

введення в експлуатацію генеруючого та допоміжного обладнання. Тобто мінімізувати капітальні 

витрати на закупівлю обладнання (генераторів, перетворювачів, акумуляторів), термін 

експлуатації якого сягає більше одного року, з поступовою амортизацією ціни.  

Капітальні витрати можна розглядати як витрати на заміну й оновлення устаткування з 

метою підвищення якості продукції або скорочення витрат на її виробництво; на розширення 

виробничих потужностей у зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію, що виробляється; на 

створення виробничих потужностей для випуску нових видів продукції. 
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Для знаходження оптимального комплекту обладнання, необхідно, щоб цільова функція, яка 

описує величину витрат під час проектування та експлуатації системи електроживлення, 

прямувала до мінімуму: 

( , ) min,f     

де   - капітальні витрати,   - витрати на генерування електроенергії. 

Якщо розглядати капітальні витрати у локальному об’єкті, який складається з різних джерел 

живлення (генераторів), навантажень різних типів та накопичувачів енергії, то слід розглядати 

капітальні витрати у кожному пристрої окремо. Тобто, необхідно враховувати витрати на 

придбання пристроїв, їх обслуговування та ремонт, амортизаційні відрахування та витрати на їх 

утилізацію. 

Умовою мінімізації капітальних витрат у локальному об’єкті є не лише мінімізація початкової 

вартості пристроїв локального об’єкту, але й мінімізація витрат у період їх експлуатації. 

Другим важливим фактором, від якого залежить цільова функція є витрати на генерування 

електроенергії.   

Для реальної оцінки цільової функції доцільно порівнювати суму грошей, яка була 

зекономлена при введенні в експлуатацію або при модернізації того чи іншого пристрою 

локального об’єкту. 

Для цього розглянемо наступні показники: 

Економічна ефективність капітальних витрат – показник, що характеризує кількісне 

відношення між витратами на використання основних активів та доходом від їх використання.  

.Д
 


 

Для розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень застосовують два 

взаємопов'язані показники: коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) капітальних 

вкладень та термін окупності капітальних вкладень. 

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень характеризується відношенням 

приросту прибутку до величини капітальних вкладень і визначається за формулою: 

1 0 , 
 


 

де   - коефіцієнт економічної ефективності; 

1 - прибуток кінцевого року розрахункового періоду; 

0 - прибуток кінцевого року попереднього періоду; 

  - обсяг капітальних вкладень. 

Розрахунок коефіцієнта економічної ефективності капітальних витрат для об'єктів, що 

вводяться в експлуатацію, здійснюється за формулою: 

,
 


 

де   - прибуток за рік. 
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Другий показник - термін окупності капітальних вкладень визначається як відношення 

обсягів капітальних вкладень до економічного ефекту і є зворотним попередньому показнику 

економічної ефективності капітальних вкладень: 

1 0

,
 

 
 

де  - термін окупності капітальних вкладень. 

Цей показник дозволяє визначити період, протягом якого капітальні витрати будуть 

відшкодовані за рахунок економічного ефекту. 

Покажемо роль капітальних витрат у електро-вартісній моделі. 

З метою врахування вартісних факторів при розробці системи керування електроживленням 

житлових будинків, електротехнічні рівняння об'єднують з рівняннями, взятими з економічної 

теорії [2]. 

Електро-вартісна модель виробництва електроенергії виглядає наступним чином [2]: 

       

     

,
, , ,

,

, ,i

dX t
A t X t U t

dt
Д З

Y t X t Z t


     


        

 
де  ,t ПU - вектор керуючого впливу; ( , )i t ПX - вектор змінних стану; ( , )t ПA - матриця 

коефіцієнтів, що визначаються за схемою заміщення; P(t) - вектор цін, ( , )t ПY - вектор 

споживаних ресурсів; Z(t) - вектор ресурсів, вироблених іншими зовнішніми джерелами, 

( ) ( )Д C t f y  – отримуваний прибуток від функціонування генеруючого обладнання; С(t) - ціна 

випуску продукції або вартість одиниці енергетичного ресурсу, який генерується або 

споживається; f(y) - виробнича функція; ( ) ( , )З t t П P Y  - витрати на забезпечення 

функціонування генератора; П  - грошовий прибуток, що утворюється після використання 

генеруючого обладнання з урахуванням усіх витрат, необхідних на його утримання та 

забезпечення роботи.  

Перше рівняння системи описує динаміку електромагнітних процесів, а друге і третє 

рівняння враховують процеси виробництва продукції (електроенергії) і одержання прибутку. Для 

реалізації найбільш ефективного управління з точки зору вартісних витрат, прибуток повинен 

досягати максимального значення [2]. 

Для прикладу розглянемо електро-вартісну модель дизельного-генератора 

Електро-вартісна модель для дизельного генератора приймає наступний вигляд: 

   
/( , ) ( ) (1 )

,
( ) ( , )

t
ДГ m H

ДГ j ДГ Т

P t P P e

u t i t t p c z c В t P с

     

         

 
де ДГ  – прибуток від функціонування дизельного генератора, який утворюється після 

використання генератора з врахуванням усіх витрат З , що необхідні на його утримання та 

забезпечення роботи; ( ), ( )u t i t  – генерована напруга та струм; ДГc  – ціна генерованої одиниці 

електроенергії за одиницю часу; z c  – вартісні витрати на ресурс необхідний для 
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функціонування генератора (наприклад, обслуговування); jp  – поточний тариф на 

електроенергію електричної мережі; ( , )В t P  – витрати палива; Тс  – ціна одного літра дизельного 

палива. 

Ціна згенерованої одиниці електроенергії за одиницю часу визначається за наступною 

формулою: 

max

,ДГ
ДГ

K
c a

P T
 


 

де ДГK  – капітальні витрати дизельного генератора; maxP  – максимальна потужність, що 

забезпечується генератором; T  – час гарантованої роботи дизельного генератора; a  –  

коефіцієнт, що враховує знос генератора в результаті прискорених переходів на необхідний 

режим. 

Для визначення ефективного режиму роботи необхідно, щоб в кожний момент часу 

величина прибутку ДГ  в рівнянні приймала максимальне значення. 

Оцінка прибутку від функціонування системи електроживлення 
Прибуток, у загальному вигляді визначається як різниця між доходами від певної 

діяльності й витратами на її здійснення. Він інформує про необхідність заходів щодо зменшення 

собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, доцільність 

змін у ціновій політиці [2]. 

( ) ( ),ФП Д у З у       (1) 

де ( )Д у  - доход від діяльності фірми за певний проміжок часу,  ( )З у  -  виплати на всі види 

витрат. 

В даному випадку ( ) i ФiД у p W  , де ip  - тариф на електроенергію, ФiW  - кількість 

виробленої генератором електроенергії; ( ) Фi aЗ у W c zc  , де ac   - величина амортизаційних 

відрахувань, пов’язаних з виробництвом одиниці продукції, zc  - вартісні витрати на ресурс, 

необхідний для функціонування системи електроживлення (наприклад, обслуговування). 

У випадку, коли інтенсивність використання об’єкта впливає на його експлуатаційні 

властивості і коли можна визначити фактичний обсяг виробництва, величина амортизаційного 

відрахування, пов’язаного з виробництвом одиниці продукції, визначається за виробничим 

методом, що описується наступним рівнянням: 

.
max

,a a
kr

Kc k
P T 


  


                                          (2) 

де K  – капітальні витрати генератора; maxP  – максимальна потужність, що генерується; krT  – 

час корисної роботи генератора; ak   – коефіцієнт, що враховує знос генератора, та вбачає 

перерахунок величини амортизації протягом часу корисної роботи krT . 
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Для реалізації найбільш ефективного керування з економічної точки зору прибуток має 

досягати максимального значення. 

 

Висновки 
В роботі наведені показники по яким можливо оцінити ефективність капітальних витрат. 

Показана роль капітальних витрат у електро-вартісних моделях та при обрахунку величини 

прибутку від роботи дизельного генератора. 
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УДК 621.3.05 

М.А. Прокопець 

 

БЕЗКОНТАКТНА ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ  
ЕЛЕКТРОННИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ 

 
Дана стаття присвячена використанню безконтактного заряду акумуляторних 

батарей на основі теорії теслівських процесів для передачі енергії без дротів на невеликі 
відстані, які характеризуються більшою, в порівнянні з магнітною, електричною 
складовою електромагнітного поля, і методів їх розрахунку. 

This article is devoted the use of noncontact charge batteries on the basis to theories of 
the Tesla processes for wireless transferring of energy on small distances, which are 
characterized greater, in contrast with magnetic, electric forming electromagnetic field, and 
methods of their calculation. 

Ключові слова: безконтактна зарядка, батареї, процеси, енергія. 
Key words: noncontact charge, batteries, processes, energy. 

 

Вступ 
Останнім часом широкого використання набувають технології на основі електронних 

датчиків – ідентифікаторів [1], які можуть бути вбудовані в упаковку товарів чи одяг для 

контролю їх переміщень в магазинах, складських приміщеннях тощо. Умовами використання 

таких ідентифікаторів є наявність вбудованого джерела живлення та герметичності. Ці умови 

вирішуються за допомогою безконтактної підзарядки акумуляторних батарей.  

Однією з переваг бездротового способу передачі енергії в порівнянні із найбільш 

розповсюдженим в теперішній час провідним, є відсутність елементів, що з’єднують джерело та 

приймач електричної енергії, а також можливість передачі енергії герметичним об’єктам. 

Передача енергії може здійснюватися за рахунок струмів, які виникають при проходженні 

через ємності середовища між “антенами” приймача (ідентифікатора) та передавача (рис. 1). В 

даному випадку під терміном “антени” слід розуміти: провідник будь-якої форми, що утворює 

ємності середовища, які в науковій літературі також мають назву часткові ємності, з 

аналогічними провідниками-антенами. У процесі передачі електричної енергії магнітна  

складова  електромагнітного  поля  значно менша за електричну складову, на відміну від 

передачі за допомогою випромінювання електромагнітної енергії та за допомогою 

електромагнітної індукції.  

Метою даної статті є визначення параметрів процесу безконтактного заряду 

акумуляторних батарей для електронних ідентифікаторів на основі функціональних схем та 

математичних моделей. 
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Рис. 1. Підзарядка ідентифікаторів: r – радіус пластинчастих антен; d – відстань, на яку 
здійснюється бездротова передача енергії; h – відстань між антенами ідентифікатора; Δ – зміщення 

ідентифікатора відносно центру блоку підзарядки. 

 

Моделювання та аналіз навантажувальних характеристик 
Функціональна схема безконтактної підзарядки акумуляторних батарей (рис. 2) 

представлена у вигляді блоку підзарядки та ідентифікатора, тобто об’єкту який заряджається.  

Розглянемо принцип роботи блоку підзарядки по даній схемі. Напруга живлення æU  

надходить до високочастотного інвертора (ВЧІ), а далі поступає на трансформатор 1TV , який 

використовується для одержання рівня необхідної напруги ÃU . Передача енергії від блоку 

підзарядки до  ідентифікатора здійснюється за допомогою часткових ємностей 12Ñ , 13Ñ , 14Ñ , 

23Ñ , 24Ñ , 34Ñ  між антенами, де 1, 3 – передавальні антени, а 2, 4 – приймальні антени. 

Навантаження даної схеми має вигляд індуктивності L  та еквівалентного навантаження åêâR , 

які разом з частковими ємностями між антенами утворюють резонансну систему. åêâR  

представлено у вигляді Rí , 1 4VD VD  та акумуляторної батареї E . Трансформатор струму 

2TV  введений  в схему для вимірювання значення струму у вторинній обмотці трансформатора 

1TV  Напруга після 2TV  випрямлена діодами 5 8VD VD  через RC фільтр ( 1R  та 1C ) 

надходить на мікропроцесорну систему керування (МПСК) та генератор Ã , імпульси якого 

керують ВЧІ. 

Застосування пластинчастих антен, у порівнянні із дротяними антенами [2], дозволяє 

отримати більший струм заряду, за рахунок збільшення величини часткових ємностей. На 

відміну від схеми, розглянутої в праці [3], в даній статті часткові ємності різні.  

Розрахунок енергетичних параметрів схеми передачі енергії проводився методом 

часткових ємностей між передавальними та приймальними антенами. Еквівалентна схема 
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передачі енергії при цьому є неврівноваженою мостовою схемою. 

 
 

Рис. 2. Функціональна схема безконтактної підзарядки акумуляторних батарей. 
 
Розрахунок часткових ємностей проводився аналогічно формулам праць [2, 4, 5]. При 

цьому необхідно врахувати, що об’єкт який заряджається може бути зміщений відносно центру 

блока підзарядки на величину  , де   - визначається повітряним зазором між корпусом блока 

підзарядки та корпусом пристрою який підзаряджується.  

Аналіз проводився методом еквівалентного генератора з урахуванням крайових ефектів 

[6], які необхідно врахувати при невеликих розмірах передавальних та приймальних антен та 

високих робочих частотах,  за умов: радіус пластинчастих антенн  10r ì ì ; відстань, на яку 

здійснюється бездротова передача енергії, при розташуванні об'єкта, що заряджається, по 

центру блоку підзарядки  1d ì ì ; відстань між антенами 2 та 4 (рис. 2)  5h ì ì ; частота 

генератора  10f Ì Ãö ; індуктивність котушки  50L ì êÃí ; напруга на вторинній обмотці 1TV  

 22ÃU Â ; еквівалентний опір навантаження     . .
. .

. .
1 1 à á

åêâ à á
ç ñ

U
R R R R

I
, 
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2,313 36
0,1åêâR Î ì , де 1R  - струмообмежуючий опір, . .à áR , . .à áU , . .ç ñI  - опір, напруга та 

зарядний струм акумуляторної батареї.  Розміри пластинчастих антен підібрані по формі 

датчиків-ідентифікаторів. 

Ємність відокремленої круглої пластини 0Ñ  розраховується за формулою: 

 


0 (1) (1)
SÑ

arsh arsh
;     (1) 

0 1.578Ñ ï Ô , де   2S r - площа пласти;   - абсолютна діелектрична проникність 

середовища, для повітря близька до діелектричної проникності вакууму    12
0 8,8542 10 Ô

ì . 

Розрахунок часткових ємностей проводився з урахуванням крайових ефектів при умові, 

що   2 ( ) 0,25r d  та зміщення ідентифікатора відносно центру блоку підзарядки рівне нулю 

(  0ì ì ): 

  
     

12 0 120,5
( )

SÑ C k
d

,     (2) 

  
    

13 0 130,5
( 2 )

SÑ C k
h d

,    (3) 

  
      

14 0 140,5
( )

SÑ C k
d h

,   (4) 

  
      

23 0 230,5
( )

SÑ C k
d h

,   (5) 

      
24 0 240,5SÑ C k

h
,     (6) 

  
     

34 0 340,5
( )

SÑ C k
d

,    (7) 

де у формулах (2) - (7): перший множник – ємність пластин без урахування крайових 

ефектів; другий множник – коефіцієнт    1 lnnk A B C , який характеризує вплив крайових 

ефектів на часткові ємності [6] та його значення в залежності від відстані між антенами (табл. 1). 

Порівняльні дані значень часткових ємностей представлені в табл. 2. 

 
Таблиця 1. Розрахункові значення коефіцієнтів А, В і С для різних nk  

Коефіцієнт nk  Коефіцієнти при врахуванні крайових ефектів 
А B C 

12k , 34k  3
4
d
r

 

d
r

 r
d

 

13k  6 3
4

d h
r

 



2d h
r

 
2
r

d h
 

14k , 23k   3
4

d h
r

 



d h
r

 

r

d h
 

24k  3
4
h
r

 

d
r

 r
h
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Таблиця 2. Числові значення часткових ємностей 

Часткові ємності 
Числові значення Зміна 

значення 
ємності 

Без урахування 
крайових ефектів 

З урахуванням 
крайових ефектів 

12 34,C C  3,571ï Ô  4,1ï Ô  +15% 

13C  1,186ï Ô  1,904ï Ô  +60% 

14 23,C C  1,253ï Ô  1,938ï Ô  +55% 

24C  1,345ï Ô  1,998ï Ô  +49% 
 

У випадку, коли внутрішнім опором інвертора та трансформатора можна знехтувати, 

напруга у розімкненій вітці 2 - 4 визначається за формулою [3]: 

 
    

  
4 1

42
3 4 1 2

4,8Ã
Z Z

U U Â
Z Z Z Z

,    (8) 

де 
 1

14

1Z
j C

,     3
1 8,21 10Z j Î ì , 

 2
34

1Z
j C

,     3
2 3,882 10Z j Î ì , 

3
23

1Z
j C

,

      3
3 8,21 10Z j Î ì , 

 4
12

1Z
j C

,      3
4 3,882 10Z j Î ì . 

Струм вітки 42I  між антенами 4-2 рівний: 


 

    

42
42

3 41 2
24

1 2 3 4

U
I

Z ZZ ZZ
Z Z Z Z

,    (9) 

    40
42 0,046 0,04 0,061 jI j å À . 

Опір навантаження:  
 

     
42

241
H

H

Z
Z

Z j C
,      (10) 

    89
42 98,166 5187 5188 jZ j å Î ì , 

  H åêâZ R j L ,     3 89(36 3,142 10 ) 3,142 j
HZ j å Î ì  

Струм в навантаженні рівний 

 


  
42

241H
H

I
I

Z j C
;      (11) 

    400,077 0,065 0,101 j
HI j e À . 

Значення переданого струму залежить від таких параметрів, як: напруги ÃU  на вторинній 

обмотці трансформатора 1TV , відстані та крайових ефектів між антенами, величини повітряного 

зазору та зміщення розташування підзарядного об’єкту в блоці підзарядки відносно центру. 

Потужність та напруга на навантаженні: 

  2
H H HS Z I ,       (12) 

 H H HU Z I ,       (13) 

     17031,289 5,716 31,8 j
HS j e ÂÀð ,      129201,055 243,94 316 j

HU j e Â . 

По наведених формулах зроблено аналіз струму та напруги навантаження від різних 

факторів впливу. На рис. 3, а зображена залежність струму навантаження від зміщення 
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ідентифікатора   відносно центру блоку підзарядки (за умови, що  10r ì ì ,  1d ì ì ,  5h ì ì , 

 10f Ì Ãö ,  50L ì êÃí ,  22ÃU Â ,   36åêâR Î ì ), яка показує, що значення струму навантаження 

змінюється в залежності від величини  . Змінюючи одночасно параметри величин h , d , L  та f 

є можливість отримати незмінне значення струму навантаження, про що свідчить рис. 3, б 

(  10r ì ì ,  10f Ì Ãö ,   0ì ì ,  50L ì êÃí ,  22ÃU Â ,  36åêâR Î ì ) та рис. 5, а (  10r ì ì , 
 5h ì ì ,   0ì ì ,  22ÃU Â ,  36åêâR Î ì ).  

 
Рис. 3. Залежність струму навантаження від зміщення  ідентифікатора   (а)  

та відстані d між антеннами 1-2 (б). 

 
Зі збільшенням частоти та зменшенням значення індуктивності струм навантаження та 

напруга індуктивності при резонансі змінюється повільніше, що ілюструють рис. 4, а та рис. 4, б. 

Рис. 5, а відображає зміну струму навантаження від частоти в залежності від впливу крайових 

ефектів передавальних та приймальних антен та показує, що неврахування крайових ефектів 

може призвести до втрати або недосягнення необхідного значення струму навантаження. В 

залежності від частоти роботи інвертора та симетричності розташування ідентифікатора в блоці 

підзарядки струм навантаження набуває різних значень (рис. 5, б).  

 

 
Рис. 4. Залежність струму навантаження (а) та напруги індуктивності (б) від частоти при 
фіксованих значеннях індуктивності: 1 – L=400мкГн; 2 – L=150мкГн; 3 – L=50мкГн. 
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Рис. 5. Залежність струму навантаження від частоти: 

а) 1 – з урахуванням крайових ефектів, 2 – без урахування крайових ефектів; 

б) при різних значеннях зміщення  . 

 
Введення мікропроцесорної системи керування в схему підзарядки забезпечить 

визначення резонансної частоти по найбільшому значенню переданого струму. Резонансна 

частота при якій досягається максимальне значення переданого струму залежить від зміщення 

розташування підзарядного об’єкту відносно центру блоку підзарядки, тому використання 

МПСК, яка автоматично знаходить резонансну частоту шляхом визначення максимального 

значення переданого струму, є доцільним. 

 
Висновки 

В даній статті проаналізовано вплив геометричних розмірів і розташування приймальних 

та передавальних антен на величину струму заряду.  

Показано, що безконтактна передача енергії можлива, коли відстань, на яку здійснюється 

передача енергії, має один порядок з відстанню між передавальними антенами. 

Досліджено вплив крайових ефектів для випадку  незначних площ пластинчастих антен та 

великої робочої частоти. Показано, що вплив крайових ефектів на величину часткових ємностей 

є суттєвий.  

Крайові ефекти впливають на величину переданого в навантаження струму, а саме, 

зменшення його значення. 

Показана необхідність введення в схему підзарядки мікропроцесорної системи керування 

за допомогою якої є можливість підтримувати струм заряду на певному необхідному рівні 

незалежно від впливу різних параметрів. 
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УДК 621.3.07 

М.А. Прокопець  

 
МОДУЛЬ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ 

 
Дана стаття присвячена використанню модуля для керування процесом 

безконтактного заряду акумуляторних батарей побудованого на основі мікропроцесорної 
системи, яка здійснює пошук та установку резонансної частоти. 

This article is devoted the use of the module for control process of noncontact charge of 
storage batteries built on the basis of microsystem which carries out a search and setting of 
resonance frequency. 

Ключові слова: мікропроцесор, керування, резонанс, частота. 
Key words: microprocessor, management, resonance, frequency. 

 
Вступ 

Зарядка акумуляторних батарей портативних пристроїв без допомоги елементів 

з’єднання, ще має назву безконтактна зарядка, є більш зручна для користувача в порівнянні з 

традиційною, оскільки відсутність проводів полегшує процес зарядки. 

Для керування процесом безконтактного заряду акумуляторних батарей використовується 

вбудований модуль на основі мікропроцесорної системи, яка шляхом визначення 

максимального значення переданого струму, тобто струму від зарядного пристрою до об’єкту, 

який заряджається, автоматично знаходить та встановлює робочу частоту перетворювача. 
 

Принцип роботи модуля по структурній схемі 
Керування перетворювачем П здійснюється за допомогою драйвера ДР (рис. 1), на який 

надходять дві послідовності імпульсів в протифазі від генератора Г, частота імпульсів якого 

відповідає частоті перетворювача. 

Так як перетворювач має працювати на частоті резонансу, то початковим етапом роботи 

модуля є визначення резонансної частоти. Для вимірювання струму введено трансформатор 

струму ТС з якого сигнал, випрямлений за допомогою випрямляча В та згладжений фільтром Ф 

вимірюється за допомогою аналого-цифрового перетворювча АЦП мікроконтролера. Згідно з 

алгоритмом роботи центрального процессора ЦП  визначається частота, при якій значення 

струму буде максимальним. 

 
Принцип роботи модуля по електричній принциповій схемі 

В основі електричної принципової схеми (рис. 2) лежить мікроконтролер DD1, ATmega8-

16AU [1, 2]. Мікроконтролер формує імпульси керування заданої частоти для перетворювача та 

за допомогою вбудованого АЦП вимірює силовий струм перетворювача. Драйвер DD2 

виконаний на мікросхемі IR2101. З драйвера імпульси керування надходять на транзистори 

перетворювача. 
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Рис. 1. Структурна схема 

 

Змінна напруга з трансформатора струму випрямляється діодним мостом VD2 – VD5 на 

діодах 1N4148. Випрямлена напруга згладжується RC-фільтром виконаним на елементах R3 та 

C5. Резистор R2 використовується для розряду конденсатора.  

 

  
 Рис. 2. Схема електрична принципова 
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Побудова алгоритму програми  
Головна програма починається з ініціалізації портів вводу/виводу, таймерів, та АЦП. Потім 

в нескінченному циклі перевіряється чи встановлений прапор дозволу пошуку резонансної 

частоти. Якщо прапорець встановлено то викликається підпрограма пошуку резонансу. 

Для генерації імпульсів ГІП використовується Таймер/Лічильник. Для цього потрібно 

скласти керуюче слово для регістра TCCR – Timer/Counter Control Register (Регістр керування 

Таймером/Лічильником). Регістр TCCR складається з регістрів TCCR1A та TCCR1B. Складаємо 

слова керування для регістрів TCCR1A та TCCR1B: 

TCCR1A = 0b10110010; 

TCCR1B = 0b00011001. 

Частота ШІМ визначається за формулою: 

 
_ /

1
clk I O

Ø²Ì
f

f
N TOP


 

,     (1) 

де ТОР – значення лічильника; _ /clk I Of  - частота процесора; N – подільник частоти лічильника. 

З формули (1) знайдемо значення яке потрібно завантажувати в лічильник для частоти 

140 та 210 кГц при подільнику частоти N = 1 та частоті процесора 16 МГц: 

_ / 1clk I O

Ø ²Ì

f
TOP

N f
 


;     (2) 

140
16000000 1 114
1 140000êÃöTOP   


;   (3) 

210
16000000 1 75
1 210000êÃöTOP   


.   (4) 

АЦП мікроконтролера використовується в режимі одиночних перетворень. Сигнал, що 

потрібно виміряти подається на перший канал мультиплексора. В якості опорної напруги 

використовується напруга AVCC. Для досягнення найбільшої точності, частота перетворення 

АЦП має бути не більшою за 200 кГц. Але частота перетворення не може бути меншою за 

50кГц. Отже встановимо цю частоту на рівні близькому до 100 кГц. 

Вибір опорної напруги та вхідного каналу здійснюється за допомогою регістра ADMUX 

(ADC Multiplexer Select Register). Формат керувального слова для регістру ADMUX: 

ADMUX = 0b111000000. 

Результат перетворень АЦП зберігається в регістровій парі ADCH:ADCL.  

Керування АЦП здійснюється за допомогою регістра керування та стану ADCSRA.  

Сформуємо керувальне слово для регістру ADCSRA. АЦП повинно бути ввімкненим 

ADEN = 1, в режимі одиночних перетворень ADFR = 0, дозволено переривання по закінченню 

перетворення ADIE = 1 частота перетворення АЦП приблизно 100 кГц: 

16000000 160
100000

OSC

ADC

f
N

f
   . 
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Коефіцієнт ділення АЦП обираємо 128 ADPS2:0 = 111. Отже керуюче слово для регістру 

ADCSRA: 

ADCSRA = 0b10001111. 

Зробимо перерахунок частоти перетворення: 

16000000 125000
128

OSC
ADC

f
f

N
   . 

Отже АЦП працює на частоті 125,0 кГц. 

Для зменшення завад використовується режим ADC Noise Reduction, що встановлюється 

в регістрі MCUCR.  

При вимірюванні АЦП використовується режим зменшення завад АЦП (SM2:0 = 0b001). 

Формат керуючого слова: 

MCUCR = 0b00010000. 

Для пошуку резонансної частоти використовується підпрограма, блок-схема алгоритму 

якої показана на рис. 3.  

Спочатку в змінні max – максимальне значення виміряне за допомогою АЦП, та res – 

значення частоти за якої було зафіксоване значення max, записуються нулі. Потім запускається 

цикл від 75-и до 114-и (3) і (4) щоб перебрати весь діапазон частот. В циклі викликається 

підпрограма FastPWM, в яку передається значення заповнення таймера та йде затримка на 10 

мс для того щоб зарядився конденсатор фільтру.  

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритму роботи підпрограми пошуку резонансної частоти.  
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Після затримки запускається АЦП на перетворення і отримане значення записується в 

змінну U. Це значення порівнюється з значенням max і вразі, якщо більше записується в max, а 

частота записується в res. Якщо отримане значення менше то цикл перезапускається знову. 

По закінченню циклу скидається прапорець дозволу входу в підпрограму пошуку 

резонансу і в основну програму повертається значення знайденої частоти. 

 

Висновки 
Розроблено модуль для керування процесом безконтактного заряду акумуляторних 

батарей. В основі схеми лежить мікроконтролер виконаний на мікросхемі ATmega8-16AU.  

Так як перетворювач повинен працювати на резонансній частоті, то в алгоритмі роботи 

мікроконтролера введено режим визначення резонансу по найбільшому значенні струму. 
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Секція №7: 
«Телекомунікаційні та аудіовізуальні технології та системи» 

 

УДК 621.396 

В.Н. Бакико, О.А. Шарадка  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
В ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Проанализированы основные источники электромагнитных помех при передаче 
звукотехнической информации в телекоммуникационных системах. Разработана модель 
FSK модуляции и демодуляции. Экспериментально проведен анализ влияния разных 
типов помех на телекоммуникационный канал передачи информации. Приведены 
рекомендации по выбору оптимальных параметров метода FSK демодуляции для 
обеспечения критерия помехоустойчивости. Исследована зависимость между скоростью 
передачи информации по низковольтной электрической сети и помехоустойчивостью. 

The basic sources of electromagnetic interferences are analyzed at transfer of the sound 
technical information in telecommunication systems. Model of FSK modulation and 
demodulation is developed. The analysis of influence of different types of interference on the 
telecommunication transmission channel is experimentally lead. Recommendations are 
resulted at the choice of optimum parameters of method FSK demodulation for maintenance of 
criterion of a noise-immunity. Dependence between speed of transfer of the information on a 
low-voltage electric network and a noise-immunity is investigated. 

Ключевые слова: помеха, электромагнитная совместимость, сеть, модуляция. 

Key words: interference, electromagnetic compatibility, network, modulation. 
 

Вступление 
Человек получает 80 – 90% информации с помощью зрительного аппарата и 10 – 20% с 

помощью слухового. Другие органы чувств (осязание, обоняние, вкус) дают человеку только 1 – 

2% информации. Таким образом, зрительный и слуховой аппараты человека в совокупности с 

его нервной системой являются основными каналами подачи информации в мозг. 

С развитием телекоммуникационных сетей в современном мире процент получение 

информации через слуховой аппарат человека стал еще более высок. 

Физиологические возможности организма человека не позволяют ему непосредственно 

воспринимать электрические сигналы и выделять из них передаваемые сообщения. 

Преобразование звуковых колебаний в электрический сигнал и обратно осуществляется с 

помощью электроакустических устройств. Которые наряду с каналом связи подвержены 

влиянию помех.  

Поскольку одним из основных критериев выбора телекоммуникационной сети является 

высокая помехоустойчивость, то актуально рассмотреть вопрос электромагнитной 
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совместимости современных звукотехнических инфокоммуникационных сетей, определить 

основные источники и приемники электромагнитных помех, проанализировать влияния 

характера помехи, особенностей процедур модуляции и демодуляции на помехозащищенность 

канала передачи информации и установить критерии выбора скорости передачи информации. 

Решение поставленных задач возможно с помощью моделирования процессов передачи 

информации по каналу связи, подверженному влиянию разных типов помех, с последующим 

анализом результатов и разработкой рекомендаций по обеспечения электромагнитной 

совместимости в звукотехнических телекоммуникационных системах. 

 

Источники и приемники электромагнитных помех 
Любая звукотехническая телекоммуникационная система обеспечивает процесс 

соединения абонентов на время передачи сообщения и последующего их разъединения 

независимо от способов и средств осуществления этого соединения. В этот комплекс входят 

следующие узлы и устройства, которые также могут быть источником и приемником 

электромагнитных помех: 

- оборудование ввода кабельных (или воздушных) линий – абонентских и соединительных 

(кабельные шахты); 

- устройства защиты линий от грозовых разрядов и перенапряжений (громовые полосы); 

- устройства позволяющие производить переключения (постоянные и временные) этих 

линий (кросс), 

- устройства, обеспечивающие процесс соединения и разъединения абонентов 

(коммутатор), 

- устройства энергоснабжения и электропитания (трансформаторные подстанции,  

выпрямители-стабилизаторы и, в некоторых случаях, аккумуляторные батареи). 

Представление информации в цифровой форме, то есть в виде последовательности 

символов с малым числом разрешенных уровней (обычно не более трех) и детерминированной 

частотой следования, позволяет осуществлять регенерацию (восстановление) этих символов 

при передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество 

передачи информации.  

Цифровые методы передачи весьма эффективны при передаче звуковой информации по 

низковольтной электрической сети. 

 

Электромагнитная обстановка в низковольтной электросети 
В электросети выделяют несколько видов шумов и помех, которые имеют разную природу 

возникновения [1]. Но наибольшую сложность для передачи данных электросетью вызывают 

импульсные и гармонические помехи, которые эмитируются силовыми потребителями 

электроэнергии. 

За счет широкого частотного диапазона спектральной плотности импульсной помехи, 

значительная часть ее мощности попадает в полосу коммуникационного устройства. Выделить 
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полезный сигнал, ослабленный на 40-60 дБ, на фоне импульсной помехи возможно только при 

высокой линейности усилительного тракта. 

В связи со значительным распространением электронной техники с импульсными 

блоками питания появились новые факторы, которые серьезно усложняют передачу данных 

электросетью. Импульсный блок питания имеет в своей конструкции переключающий элемент, 

который работает в частотном диапазоне от 20 кГц до 200 кГц. Фильтры сетевых помех, 

установленные на входе устройства питания, не могут полностью устранить эмиссию помехи от 

блока питания к электрической сети. Для иллюстрации влияния импульсного блока питания на 

рис. 1 приведена спектральная плотность напряжения в электрической сети, записанная в 

большом офисном здании [1]. Спектр напряжения в сети на частотах порядка десятков-сотен 

килогерц содержит значительное количество гармонических составляющих, эмитированных 

импульсными источниками питания. 

 

 
Рис. 1. Спектральная плотность напряжения гармонических эмиссий от импульсных блоков 

питания 

 

Отрицательными факторами, которые усложняют передачу цифровой информации 

силовой электросетью, есть: 

- волновые процессы при распространении сигнала; 

- непредсказуемое, малое по модулю полное сопротивление электросети; 

- нелинейность полного сопротивления электросети, зависимость от мгновенного значения 

напряжения в сети; 

- непредсказуемая величина затухания сигнала; 

- резонансы в сети на отдельных частотах, которые приводят к значительному поглощению 

информационного сигнала; 

- широкополосные импульсные шумы от мощных потребителей электроэнергии; 

- гармонические помехи от импульсных источников электропитания. 

Из-за суммарного действия этих факторов силовая электрическая сеть рассматривается 

как чрезвычайно сложная среда передачи информации в плане помехоустойчивости [2]. В 

звукотехнических телекоммуникационных сетях для передачи информации по сети 

электропитания используют частотную манипуляцию (Frequency Shift Keying). 
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Потенциальная  помехоустойчивость дискретной частотной модуляции 
FSK модуляция является наиболее распространенным видом цифровой модуляции 

радиочастотных сигналов и нашла широкое применение в связи, телефонии и других сетях. 

Простейшим видом модуляции с постоянной амплитудой является двоичная частотная 

модуляция FSK (рис. 2). Данные передаются путем сдвига частоты непрерывно передаваемой 

несущей попеременно на одну из двух дискретных частот. Одна из этих частот определена как 

частота «mark» S1(t), а другая – как частота «space» S2(t). Mark и space соответствуют двоичной 

единице и нулю соответственно. Есть соглашение, что mark соответствует большей частоте 

несущей. При этом типе модуляции полезный сигнал формируется из отрезков двух синусоид:    

   1 1 2 2S (t) = A cos t ;       S (t) = A cos t  ,        0 < t < T.                         (1) 
 

 
Рис. 2. АЧХ сигнала при двоичной FSK модуляции (fmark = 10 кГц, fspace = 22 кГц)  

 
FSK может передаваться когерентно и не когерентно. Когерентность подразумевает, что 

фаза каждой посылки mark или space является неизменной по отношению к некоторому 

эталону. Это соответствует генерации FSK сигнала путем переключения между двумя 

генераторами, работающими на частотах mark и space. Когерентная FSK имеет лучшие 

характеристики с точки зрения вероятности ошибки, однако, некогерентная FSK является более 

простой в реализации и используется в большинстве случаев. При некогерентной FSK фаза 

меняется случайным образом [3]. 

Энергию разности сигналов S1(t) - S2(t) называют "эквивалентной энергией": 
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При частотной модуляции сигналы S1(t) и S2(t) являются взаимоортогональными, поэтому 

их функция взаимной корреляции равна нулю 
1 2

2 (0) 0S STB   [4]. Кроме того, благодаря равной 

амплитуде сигналов S1(t)  и  S2(t) будут равны их энергии E1=E2. В результате  EЭ = 2E1 . 

Тогда вероятность ошибки: 
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   – табулированный интеграл вероятностей [4]. 

Следовательно, в когерентном приемнике вероятность ошибки зависит не от отношения 

мощности сигнала к мощности помехи, а от отношения энергии сигнала к спектральной 

плотности помехи. Это позволяет, не меняя мощности сигнала, увеличить его энергию за счет 

увеличения его длительности, что дает дополнительные возможности в построении 

помехоустойчивых систем связи. 

 
Выбор оптимального метода демодуляции 

Методы демодуляции FSK могут быть разделены на две основных категории:  

- демодуляция на основе частотного детектора; 

- демодуляция на основе фильтров. 

Демодуляторы на основе частотного детектора обрабатывают FSK сигнал как обычный 

ЧМ сигнал с двоичной модуляцией. Частотные детекторы не являются оптимальными, они 

обеспечивают худшие параметры при детектировании сигнала, чем это теоретически возможно. 

На рис. 3 показан спектр при наличии помех. Сигнал помехи с частотой fA подавляется, так как 

он не попадает в полосу пропускания входного фильтра частотного детектора. Сигнал помехи с 

частотой fB подавляется благодаря действию ограничителя, в результате доминирует сигнал с 

максимальным уровнем (эффект «захвата» частотного детектора). Однако сигнал помехи с 

частотой fC имеет высокий уровень и лежит в полосе пропускания входного фильтра, в 

результате он делает полностью невозможной демодуляцию полезного сигнала. При 

широкополосной шумовой помехе демодуляция нарушается, когда огибающая шума достигает 

значения амплитуды FSK сигнала. 

 

 
Рис. 3. Спектр FSK сигнала с внутриполосными и внеполосными помехами 

 

Демодуляция FSK на основе фильтров является попыткой оптимально согласовать 

параметры FSK сигнала со структурой демодулятора для минимизации уровня ошибок 

демодуляции [3]. Упрощенный спектр для демодулятора на основе фильтров показан на рис. 4.  
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Рис. 4. Упрощенный спектр FSK сигнала при демодуляции с помощью фильтров 

 
Правильный выбор характеристик фильтров зависит не только от параметров сигнала, но 

и от характера помех.  

Рассмотрим влияние разного типа помех на помехозащищенность 

телекоммуникационного канала передачи при FSK модуляции. Моделирование проводилось в 

среде Matlab. 

Классический демодулятор на основе полосовых фильтров является оптимальным для 

когерентной FSK в условиях помех в виде белого гауссовского шума. На рис. 5 приведена 

зависимость частоты появления ошибочных битов (BER – Bit Error Rate) от отношения 

сигнал/шум (SNR – Signal-to-noise ratio) при влиянии белого шума на канал передачи 

информации. 

 
Рис. 5. Влияние белого гауссовского шума на эффективность помехоподавление 

 
При попадании, например, узкополосной помехи в полосу пропускания фильтров 

помехозащищенность резко снижается, когда амплитуда шума достигает значения амплитуды 

FSK сигнала. На рис. 6 показана зависимость частоты появления ошибочных битов от частоты 

узкополосной помехи при амплитуде помехи 0.5В и 1В. При этом амплитуда FSK сигналов mark 

и space равна 1В. 
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Рис. 6.  Влияние узкополосной помехи на эффективность помехоподавление 
 

Аналогично для импульсной помехи важными параметрами, которые влияют на 

помехозащищенность, есть коэффициент заполнения и амплитуда помехи. На рис.7 приведены 

зависимости частоты появления ошибочных битов от коэффициента заполнения импульсной 

помехи при разных амплитудах.  

 
Рис. 7. Влияние импульсной помехи  на эффективность помехоподавление 

 

Чем выше амплитуда и чем больше коэффициент заполнения помехи, тем больше 

количество ошибок при передаче информации и тем менее устойчив канал передачи к влиянию 

данного типа помехи. 

Для белого шума оптимальный фильтр имеет импульсную характеристику, равную 

обращенному во времени элементу входного сигнала. 

Для каждой формы АЧХ фильтра существует оптимальная полоса пропускания. Обычно, 

если полоса пропускания слишком широкая, будет восприниматься излишняя энергия шумовых 

помех. Если же полоса пропускания слишком узкая, то возникают межсимвольные помехи. 

Для определения характеристик фильтра удобно использовать термин полосы 

пропускания по уровню –3 дБ (рис. 5). Оптимальная полоса пропускания по уровню –3 дБ 

напрямую зависит от скорости передачи информации. Если анализировать фильтры с 
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нормализованной полосой пропускания, полученной умножением полосы пропускания по 

уровню –3 дБ (B) на длину элемента, то можно изобразить одиночную кривую качества фильтра 

для каждой формы АЧХ, не зависящую от скорости передачи данных. На рис. 8 показаны 

зависимости нормализованной полосы пропускания от отношения сигнал/шум для постоянной 

вероятности ошибки в условиях белого шума. Оптимальная нормализованная полоса 

пропускания для каждого фильтра находится в точке минимума отношения сигнал/шум. Слева 

от этого минимума доминируют межсимвольные помехи. Справа – избыточная энергия белого 

шума [3]. 

 
Рис. 8. Кривые для систематической ошибки  для двух типов FSK фильтров 

 
Выбрав фильтр, который одновременно имеет хорошие характеристики на белом шуме и 

крутые склоны АЧХ, можно получить отличное качество демодуляции некогерентной FSK в 

условиях помех в виде белого и отличного от белого шума. Полоса пропускания фильтра и 

центральная частота могут варьироваться в широких пределах для наилучшего согласования с 

параметрами передаваемого сигнала: скоростью передачи и сдвигом частоты. 

Рассмотрим влияние скорости передачи на помехозащищенность канала передачи при 

использовании FSK модуляции (рис. 9). 

 
Рис. 9. Зависимость частоты появления ошибочных битов от отношения сигнал/шум при 

разных скоростях передачи информации ( 1 210 , 22S Sf кГц f кГц  ) 

 
С помощью моделирования в среде Matlab удалось получить зависимость частоты 

появления ошибочных битов от отношения сигнал/шум (SNR) в канале передачи с белым 
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гауссовским шумом. На рис.9 видно, что увеличение скорости передачи информации ухудшает 

помехозащищенность канала передачи, так как количество ошибок значительно возрастает. 

 

Выводы 
Несмотря на то, что электрическая сеть является источником и приемником 

электромагнитных помех, она может выступать помехозащищенным каналом передачи 

звукотехнической информации. 

Электромагнитная совместимость в звукотехнических телекоммуникационных системах 

обеспечивается путем согласования параметров полезного сигнала, модуляции, скорости 

передачи и характера помехи. Поскольку в когерентном приемнике вероятность ошибки зависит 

не от отношения мощности сигнала к мощности помехи, а от отношения энергии сигнала к 

спектральной плотности помехи, то при построении помехоустойчивой системы связи 

увеличить энергию сигнала можно путем увеличения его длительности, без изменения его 

мощности. 

Важным параметром является амплитуда помехи, независимо от ее типа и способа 

демодуляции. И при демодуляция на основе частотного детектора, и при демодуляция на 

основе фильтров полное достоверное восстановление полезного сигнала возможно только, 

когда амплитуда шума значительно ниже значения амплитуды модулированного сигнала. При 

этом полоса пропускания для нормализированного фильтра в схеме FSK демодуляции будет 

на уровне -3 дБ. 

При использовании FSK модуляции, увеличение скорости передачи информации 

ухудшает помехозащищенность канала передачи. Для работы по низковольтной электрической 

сети оптимальной, с точки зрения помехоустойчивости, является скорость порядка 600 бит/с. 
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УДК 62-523.8  

Н.І. Бойчук 

 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ 
ПОБУДОВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Узагальнено інформацію щодо комунікаційних протоколів. Досліджено синтаксис та 

семантику цих протоколів. Зазначено особливості застосування стандартів передавання 
даних для проектування комплексних графічних систем.  

The information about communications protocol is considered. Syntax and semantics of 
these protocols are studied. Usage features of communication standards for the design of 
integrated graphics system are specified. 

Ключові слова: протокол, стандарт, специфікація, система, автоматизація, 

повідомлення, сервер. 
Key words: protocol, standard, specification, system, automation, message, server. 

  

Вступ 
В сьогоднішньому надзвичайно конкурентоспроможному телевізійному середовищі 

екранна графіка продовжує бути визначальним диференціатором каналу. Не існує такої  

графіки, яка була б занадто складною для глядачів сучасності – будь то графіка високої чіткості, 

трьохвимірні елементи, багатошарові титри з креативними ефектами входу та виходу, чи навіть 

інтерактивні карти та діаграми з функцією оновлення інформації в режимі реального часу.  

Для впровадження інноваційної графіки та підготовки актуальних текстових даних до 

ефіру необхідне використання централізованої графічної системи, яка дозволяє здійснювати 

обмін, редагування та розподіл графічних ресурсів. Для забезпечення взаємодії між усіма 

функціональними блоками систем автоматизації графічної інформації та зовнішніми системами 

або пристроями телевізійного тракту використовують стандартні протоколи зв‘язку, під якими 

мають на увазі необхідну для обміну інформацією сукупність правил представлення інформації, 

передавання сигналів, ідентифікації та виявлення помилок. В роботі проведено аналіз 

стандартних протоколів передавання даних та проаналізовано методи проектування систем 

автоматизації відповідно стандартам, що регламентують управління графічною інформацією.  

 

Intelligent Interface System 
Першим стандартом для передавання даних та команд управління між системою 

автоматизації та графічною станцією є IIS (Intelligent Interface System), розроблений компанією 

Chyron для системи Infinity CG [1]. Згодом його визнали основним протоколом спілкування для 

управління графічним устаткуванням. Стандарт IIS дозволяє оновлювати графічні матеріали та 

текст, управляти системою через віддалений основний комп‘ютер – пристрій введення 

інформаційних даних.  
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До складу протоколу IIS входить група однолітерних команд, які забезпечують 

двонаправлений обмін даними між головним комп‘ютером і системою. Декілька систем можуть 

бути одночасно під‘єднані до одного головного комп‘ютера, тому можливі два шляхи адресації 

запитів:  

 якщо команда передана у верхньому регістрі, то адресацію здійснено на всі модулі тієї ж 

послідовної лінії зв‘язку; 

  якщо команда – у нижньому регістрі і містить правильний системний машинний код, то її 

адресовано окремому модулю з переданим кодом. 

В кінці кожного запиту завжди добавляють дві команди: повернення каретки <CR> 

(Carriage Return) та зміну рядка <LF> (Line Feed). Для перевірки цілісності запиту 

використовують вибіркову команду контрольної суми [checksum]. 

Основні команди IIS представлено в таблиці 1. 

 
 Таблиця 1. Команди стандарту IIS 

Команда Опис 

C Зміна кольору певного текстового поля 

F Зміна шрифту певного текстового поля 

M Встановлення каталогу та жорсткого диску для спілкування 

P Зміна способу квантування часу  

Q Повторне надсилання попередньої відповіді 

R Відповідь на зовнішній запит оновлення 

T Доступ до бази даних графічної інформації 

U Оновлення одного текстового поля 

V Спеціальні ефекти 

W Запис даних  

Y Надсилання пакету кодів клавіатури головному користувачу 

Z Надсилання пакету кодів клавіатури додатковому користувачу 

 

Відповідь протоколу IIS містить дві частини: 

 команда *<OD><0A> вказує на те, що запит прийнято без помилки контрольної суми; 

 команда *1<0D><0A> свідчить про те, що всі символи оброблено. 

Якщо виявлено помилку в контрольній сумі, передається 8-байтовий ASCII код помилки, і 

блокується друга частина відповіді. 

 

Media Object Server 
В 1998 році компанією The Associated Press запропоновано протокол MOS (Media Object 

Server Communications Protocol) [2]. Даний протокол призначено для обміну даними і командами 

управління між монтажними станціями, серверами зберігання та мовлення, графічними 

станціями у відділах новин та виробництва. Протокол надав можливість персоналу цих відділів 

використовувати спільний технологічний процес для одного і того ж матеріалу без створення 
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щоразу нових фізичних копій. Технологія згодом отримала назву «асоціативного технологічного 

процесу», яка передбачає збереження матеріалів на медіа сервері та створення за допомогою 

протоколу MOS XML-інструкцій щодо переміщення, видалення або обробки файлів (точки входу 

і виходу, титри, ефекти і т.д). Протокол MOS створює звіт про хід виконання поточного об‘єкта, 

передає інформацію про його створення, видалення або змінення (повідомлення статусу), а 

система новин NCS  (Newsroom Computer Systems) на підставі цих даних здійснює пошук файлів 

і створює команди для їх обробки (повідомлення розкладу). 

Протокол MOS дозволяє істотно знизити навантаження на мережу і підвищити 

оперативність, адже обмін даними представлений на рівні текстових файлів, а обмін 

матеріалами – за допомогою проксі-копій, які значно менше оригіналів за обсягом.  

Протокол MOS передбачає передачу трьох типів повідомлень: 

 Передача дескриптивної інформації про створення, оновлення та видалення об‘єктів з 

MOS. Надає можливість NCS виконувати пошуки та управляти об‘єктами на MOS; 

 Обмін інформацією про створені списки відтворення (англ. playlists). Дозволяє системі 

новин управляти послідовністю медіа об‘єктів, відтворених чи представлених медіа серверами; 

 Обмін інформацією про стан медіа об‘єктів чи системи MOS в сукупності. Система новин 

надає інформацію медіа серверам щодо стану певних елементів списків відтворення, здійснює 

замовлення на необхідні медіа об‘єкти. 

Веб-служба протоколу MOS використовує розширювану мову розмітки XML (eXtensible 

Markup Language) як мову опису інтерфейсів IDL (Interface Description Language), а протокол 

обміну повідомленнями SOAP (Simple Object Access Protocol) – як  мережевий протокол [3]. 

 

Extensible Markup Language 
В 1996 році консорціумом W3C (World Wide Web Consortium) запропоновано розширювану 

мову розмітки XML, яка дозволяє здійснювати контроль за коректністю даних, що зберігаються в 

документах, проводити перевірки ієрархічних співвідношень усередині документа і 

встановлювати єдиний стандарт на структуру документів, вмістом яких можуть бути різноманітні 

дані [4]. Стандарт XML використовують для побудови складних інформаційних систем, у яких 

дуже важливим є обмін інформацією між різноманітними додатками, що працюють в одній 

системі.      

Стандарт XML визначає набір базових лексичних та синтаксичних правил для побудови 

мови опису інформації шляхом застосування простих тегів. XML документ має ієрархічну логічну 

структуру: 

 Елементи, фізична структура яких складається із коректної пари початкового та 

кінцевого тегів та (або) тега порожнього елемента; 

 Атрибути, що мають вигляд пар ключ-значення і знаходяться або у початковому, або у 

порожньому тезі; 

 Вказівки щодо обробки документа; 

 Коментарі; 

 Текст, або у вигляді простого тексту, або фрагментів CDATA. 
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XML-документ повинен задовольняти наступні вимоги: 

 У заголовку документа міститься оголошення XML, в якому вказано мову розмітки 

документа, номер його версії та додаткова інформація; 

 Кожен початковий тег, що визначає деяку область даних у документі, повинен мати свій 

кінцевий тег; 

 Регістр символів не ігнорується; 

 Всю інформацію, що розташована між початковим та кінцевим тегами, розглядають як 

дані, тому враховують всі символи форматування. 

Якщо XML-документ не порушує наведені правила, то він є формально-правильним, і всі 

аналізатори, призначені для розбору XML-документів, можуть працювати з ним коректно. Однак 

окрім перевірки на формальну відповідність граматиці мови, у документі можуть бути засоби 

контролю за змістом документа, за дотриманням правил, що визначають необхідні 

співвідношення між елементами й структурою документа. Для того щоб забезпечити перевірку 

коректності XML-документів, необхідно використати аналізатори-верифікатори, що виконують 

таку перевірку. На сьогоднішній день існує два основних способи контролю правильності XML-

документа: DTD-визначення (Document Type definition) і схеми даних (Semantic Schema). 

 

Simple Object Access Protocol 
Протокол SOAP, оснований на XML, забезпечує обмін структурованими повідомленнями в 

розподілених системах [3]. Стандарт SOAP визначає взаємодію між клієнтом та сервером, 

регламентує метод здійснення виклику, передавання параметрів та повернення значень. Для 

представлення будь-якої інформації, що передається від клієнта до сервера і навпаки, 

використовують XML.  

Специфікація SOAP визначає XML-«конверт» для передавання повідомлень, метод 

кодування програмних структур даних в форматі XML, а також засоби зв‘язку по протоколу 

передавання гіпер-текстових елементів HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

Повідомлення SOAP бувають двох типів: запит (Request) та відповідь (Response). Запит 

викликає метод віддаленого об‘єкта, відповідь повертає результат виконання даного методу. 

Структура повідомлення SOAP: 

SOAP- конверт 

SOAP-заголовок 

Елемент заголовку 1 

Елемент заголовку 2 

… 

Елемент заголовку N 

Тіло SOAP 

Елемент тіла 1 

Елемент тіла 2 

… 

Елемент тіла N 
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Специфікація SOAP визначає формат кодування, який в свою чергу, формує спосіб 

представлення даних в XML-форматі. 

 

Застосування стандартів передавання даних 
З метою раціоналізації процесу відтворення графічної інформації в телевізійному ефірі, 

створено централізовану систему, яка інкапсулює в собі пристрої для створення графічних 

матеріалів, базу даних ресурсів, систему введення і редагування даних та апаратні засоби, які 

генерують та відтворюють комплексну графіку. Структурну схему централізованої системи 

управління графічною інформацією зображено на рис.1.   

 

Система 
створення 
графічних 
матеріалів

Сервер Система
відтворення

Система 
автоматизації

Система 
відділу новин

База даних

MOS

IIS

 
Рис.1. Структурна схема комплексної графічної системи 

 

Всі створені графічні матеріали зберігаються в базі даних. Сервер надсилає SQL запити в 

базу даних та забезпечує управління цифровими графічними матеріалами між відділом новин 

та системою відтворення. Для взаємодії між сервером та функціональними блоками 

використовують стандартні протоколи зв‘язку (LAN, WAN та Internet). Система відділу новин 

призначена для створення за допомогою протоколу MOS XML-інструкцій щодо переміщення, 

видалення або обробки графічних файлів. За допомогою команд стандарту IIS система 

автоматизації забезпечує заповнення графічних шаблонів оперативними даними, генерацію 

комплексної графіки та відтворення її в телевізійному ефірі.  

  

Висновки 
1. Ефективним способом впровадження інноваційного графічного оформлення є 

розгортання інтелектуальної автоматизованої системи, яка збирає та зберігає на сервері дані з 

різних джерел, і використовує цю інформацію для заповнення графічних шаблонів.  
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2. Використання стандартних комунікаційних протоколів дозволяє значно зменшити 

трудомісткість проектування, експлуатаційні витрати, забезпечити уніфікацію функціональних 

блоків. 

3. В роботі формалізовано правила, що визначають синтаксис та семантику 

комунікаційних протоколів, зазначено особливості застосування стандартів передавання даних 

для проектування комплексних графічних систем.   
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УДК 004.627  

Д.С. Витвицкий 

 

СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
Розглянуті питання важливості ефективного стиснення інформації в 

телекомунікаційних системах. Причини використання вейвлет-перетворення для 
стиснення інформації. В основній частині розглянутий алгоритм стиснення на основі ідеї 
нуль-дерева, поясненні переваги алгоритмів на базі вейвлет-перетворення над JPEG, 
наведені тестові зображення. 

The questions of the importance of  efficient data compression in telecommunication 
systems are considered. Reasons to use wavelet transform for data compression. The 
main part deals with the compression algorithm based on the idea of zero-tree. The 
above explanation of the advantages of wavelet transform  algorithms  over JPEG,  
test images. 

Ключові слова: вейвлет-перетворення, алгоритм, стиснення. 
Key words: zero-tree, algorithm, compression. 
 

Введение 
В последнее десятилетие в мире наблюдается значительный интерес к сжатию 

изображений. Это вызвано стремительным развитием вычислительной техники, графических 

мониторов, цветных принтеров, а также цифровой техники связи. Изображение представляется в 

цифровом виде достаточно большим количеством бит. Так, цветная картинка размером 512х512 

требует для своего хранения 768 кбайт. Если передавать видеопоследовательность таких 

картинок со скоростью 25 кадров в секунду, требуемая скорость составит 188.7 Мбит/с [1]. 

Различают сжатие изображений без потерь и с потерями. Первое характеризуется 

незначительными коэффициентами сжатия (от 3 до 5 раз) и находит применение в телевидении, 

медицине, аэрофотосъемке и других приложениях. При сжатии изображения с допустимыми 

потерями коэффициент сжатия может достигать сотен раз. Популярность вейвлет-

приобразования во многом объясняется тем, что оно успешно может использоваться для сжатия 

изображения как без потерь, так и с потерями. 

Причин успешного применения несколько. 

1. Известно, что вейвлет хорошо аппроксимирует преобразование Карунена для 

фрактальных сигналов, к которым относятся и изображения. 

2. Дисперсии коэффициентов субполос ортонормального вейвлет-приобразования 

распределены в широком диапазоне значений. Пусть дисперсии кодируются простым 

энтропийным кодером. Тогда стоимость кодирования всего изображения есть сумма кодирования 

субполос. Различные энтропии субполос приведут к стоимости кодирования значительно 

меньшей, чем при непосредственном кодировании изображения. 
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3. В результате этого перераспределения дисперсий коэффициентов вейвлет имеют 

существенно не гауссовскую статистику и, таким образом, меньшую энтропию, чем гауссовский 

сигнал той же дисперсии. 

4. Наконец, коэффициенты вейвлет имеют регулярные пространственно-частотные 

зависимости, которые с успехом используются в ряде алгоритмов кодирования. 

 

Основная часть 
Алгоритм кодирования Льюиса и Ноулеса 

Впервые идея нуль-дерева была предложена А. Льюисом и Г. Ноулесом. В их алгоритме 

применялась древовидная структура данных для описания вейвлет. Такая структура получается в 

результате применения двухканального разделимого вейвлет-преобразования. Корневой узел 

дерева представляет коэффициент масштабирующей функции в самой низкочастотной области и 

имеет три отпрыска. Узлы дерева соответствуют вейвлет масштаба, равного их высоте в дереве. 

Каждый из узлов имеет четыре отпрыска, соответствующих вейвлет-коэффициентам следующего 

уровня и того же пространственного расположения. Низом дерева являются листьевые узлы, не 

имеющие отпрысков [2]. 
Для каждого из коэффициентов самой низкочастотной области существует три таких 

дерева, соответствующих трем порядкам фильтрации. 

Квантование нуль-деревом основано на наблюдении, что если коэффициент мал, его 

отпрыски на дереве зачастую тоже малы. Это объясняется тем, что значимые коэффициенты 

возникают вблизи контуров и текстур, которые локальны. Нетрудно увидеть, что это является 

разновидностью предсказания. А. Льюис и Г. Ноулес свели это предсказание к минимуму, 

предположив, что если такой коэффициент незначимый, то все его потомки также будут 

незначимыми. Дерево или субдерево, которое содержит (по крайней мере, так предполагается) 

только незначимые коэффициенты, называется нуль-деревом. 

А. Льюис и Г. Ноулес использовали следующий алгоритм квантования вейвлет-

коэффициентов. Вначале каждый узел квантуется квантователем, оптимальным для плотности 

распределения Лапласа. Если значение узла меньше некоторого порога, его потомки 

игнорируются. Эти потомки будут восстановлены декодером как нули. Иначе осуществляется 

переход к четырем отпрыскам узла, и процедура повторяется. Если узел не имеет отпрысков 

(является листом), начинает обрабатываться следующий корневой узел и т.д. 

Данный алгоритм является эффективным в силу двух причин. Во-первых, в силу хорошей 

«упаковки» энергии вейвлет-преобразованием и, во-вторых, за счет совместного кодирования 

нулей. Для кодирования нулей обычно применяется кодер длин серий. Для повышения 

эффективности на вход этого кодера коэффициенты должны подаваться в определенном 

порядке. Например, в JPEG применено зигзагообразное сканирование. Наиболее важным 

вкладом этой работы была демонстрация того, что область вейвлет-коэффициентов прекрасно 

приспособлена для работы кодера длин серий. В самом деле, генерируются большие серии 

нулей и не надо передавать их длину, так как высота дерева известна.  
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Характеристики алгоритма Льюиса и Ноулеса незначительно превосходят JPEG хотя 

визуальное качество изображений лучше. Недостатком алгоритма является способ порождения и 

распознавания нуль-деревьев. Как было отмечено, если коэффициент мал, то скорее всего его 

потомки будут малы, но может быть, и нет. В случае если это не так, обнуляются значимые 

коэффициенты, и алгоритм Льюиса и Ноулеса ведет к большим искажениям [2]. 

Преимуществом этого алгоритма является его простота. Нуль-деревья порождаются путем 

простого сравнения амплитуд коэффициентов, и не требуется дополнительной информации об 

их местоположении. Однако эта простота дается ценой невысокой эффективности. Детальный 

анализ этого взаимообмена привел к появлению следующего поколения кодеров с применением 

нуль-деревьев. 

Интенсивность исследований, ведущихся в данной области такова, что для подробного 

освещения всего обширного круга вопросов, касающихся данной темы, потребовалось бы 

издание.  

Преимущество вейвлетов по сравнению с JPEG? 

Во-первых, вейвлет-алгоритмы работают с целым изображением, а не с его частью. Во-

вторых, с их помощью легко анализировать прерывистые сигналы и сигналы с острыми 

всплесками, поскольку вейвлет-алгоритмы используют принципиально иной математический 

аппарат. В-третьих, даже при 100 кратном вейвлет-сжатии изображения его качество почти не 

изменяется. 

Вейвлет-преобразование легло в основу международного стандарта MPEG-4, 

видеокодеков фирмы Analog Devices, в стандарт JPEG2000. ФБР (федеральное бюро 

расследования) активно использует вейвлеты для оптимизации алгоритмов хранения 

дактилоскопических баз данных, а NASA разрабатывает технологию применения вейвлет-

анализа к задачам освоения космического пространства [1]. 

Для тестирования алгоритма сжатия использовались тестовое цветное изображения 

размером 84 кбайт. На рис. 1,а приведено исходное несжатое изображение (оригинал), а на рис. 

1,б сжатое изображения алгоритмом JPEG и на рис. 1,в сжатое изображение с помощью 

исследуемого алгоритма. Размер изображения на рис. 1,б и на рис. 1,в одинаков и составляет 33 

кбайт. Субъективная оценка качества сжатого изображения определялась в результате 

сравнения с оригиналом. 

На рис. 1,б видно, что сжатое изображение, полученное на основе стандарта JPEG имеет 

сильно выраженную блочную структуру. На рис. 1,в сжатое изображение немножко размытое, но 

воспринимается глазом лучше, чем блочная структура изображения полученная сжатием на 

основе стандарта JPEG. Блочная структура на рис. 1,в практически не проявляется.  
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Рис. 1. Примеры тестовых изображений: 
а – оригинал; б – сжатое алгоритмом на основе стандарта JPEG; в – сжатое алгоритмом на базе 

вейвлет-преобразования 

 

Выводы 
В заключение стоит отметить, что вейвлеты и сопутствующие им идеи внесли 

существенный вклад в теорию и практику кодирования изображений и, по-видимому, будут 

оставаться основным направлением исследований в этой области в ближайшем будущем. 
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УДК.621.397.46 

І.В. Гарбуз  

 
ЗОНУВАННЯ МІСЦЬ КІНОТЕАТРАЛЬНОГО ЗАЛУ 

 
В кіноіндустрії за останні 30 років відбувся повний перегляд принципів створення 

кінозалів і частково змінилась сама функція кінопоказу.  Існують норми, які 
передбачають певні пропорції між екраном, розміром залу і зоною для глядачів. Але 
практично не можливо забезпечити однакову якість кінопоказу на всіх місцях. 
Запропонована методика передбачає створення спеціальних глядацьких зон в кінозалі 
при збереженні загальної концепції багатомісного залу. 

The film industry during last 30 years there was a complete revision the principles of the 
cinemas and in part changed the very function of the cinema. There are rules that stipulate 
certain proportion of screen size and audience area. But practically it`s impossible to provide 
the same quality of cinema in all areas. There are several methods of creating special zones in 
the hall for viewing while the general concept of many-room is maintaining.                       

Ключові слова: кінозал, зонування місць, спеціальні зони в залі. 
Keywords: cinema, zoning, VIP lounges.  
 

Вступ 
Стрімкий розвиток технологій кінопоказу, оновлення кінопроекційного обладнання та 

акустичних систем створив передумови перегляду дещо застарілих методик розрахунку 

параметрів кінозалів, особливо стосовно зонування місць. Планування і розрахунок 

кінотеатральних залів сьогодні є відповідальними завданнями, якими в Україні займаються 

всього чотири проектно-виробничі організації. Кількість проектів, які вони реалізують стабільно 

висока. І це пов’язано не тільки з тотальним переобладнанням старих кінозалів, а й з 

будівництвом нових, популярних сьогодні, мультиплексів і мегаплексів. Перед інженером стоїть 

не просте завдання спроектувати максимально комфортний і якісний кінозал, вирішити 

поставлену задачу для певної кількості місць, розмірів приміщення. Основна складність полягає 

в відсутності чітких критеріїв для визначення якості перегляду. Адже сприйняття людини 

включає набір суб’єктивних факторів і в такій ситуації головним критерієм при розрахунку може 

бути не тільки формальне виконання стандартів, а й власний досвід розробника, його вміння 

передбачити результат. 

При розрахунку кінозалу потрібно визначити висоту і форму підйому підлоги. І чим 

більший зал, тим складніше може виглядати профіль підйому. Потрібно знайти найкраще 

співвідношення між висотою перевищення ряду над попереднім і оптичними спотвореннями 

екранного зображення при кінопроекції. Іншим критерієм є якість звуку і відповідне акустичне 

оформлення приміщення. 
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Співвідношення розмірів кінозалу 
За останні десятиріччя роль кінотеатру суттєво змінилася, як і змінилась роль сучасного 

кінопоказу. Більшість сучасних фільмів покликані не просто нести якісь соціальні ідеї, погляди 

митця і мати цікавий сюжет. Ці кінокартини повинні вражати і дивувати. Саме цього намагаються 

досягти творці фільмів, використовуючи сучасні 3D технології кінопоказу і багатоканальний звук. 

З технічної точки зору це реалізується вже не так, як кілька десятиріч тому. Зміни не 

обмежуються технічним прогресом і новими технологіями, а й закладені в нових сучасних 

функціях самого екрану. Змінився не тільки його формат з 1:1,37 до кашетованих 1: 1,66, 1:1,85 

та широкоекранного 1:2,35, а й лінійний масштаб по відношенню до самого залу. Як правило 

розмір обирається максимальний для даного залу за умови охоплення кутів периферійного зору 

глядача. 

Раніше при розрахунках керувались стандартом ОСТ 19-154-2000 [1], який регламентував 

такі співвідношення для розміру приміщення прямокутної форми: 

В:Ш:Д=1:2,5:4,6. 

 
Таблиця 1. Співвідношення для довжини і ширини залу для різних форматів кінопоказу 

ШЗ = 0,25∙Д; звичайний показ 1:1,37 

ШШ -К  = 0,43∙Д; широекранний кашетований 

ШФ = 0,6∙Д; широкоформатний 

ШЦ = (0,5-0,55)∙Д цифровий 

 

Такі співвідношення раніше були необхідні для забезпечення необхідних акустичних 

параметрів, з врахуванням архітектури приміщення і форматів кінопоказу. Але, на відміну від 

монофонічного та стереофонічного звукового супроводу, який використовувався раніше, новітні 

системи озвучування Dolby SR, Dolby Digital 6.1 [2], DTS – 5.1 [3] i SDDS – 7.1 [4] забезпечують 

необхідний звуковий тиск в усьому об’ємі приміщення без обов’язкового дотримання акустичних 

норм. Використання сьогодні сучасних звукопоглинаючих матеріалів в сукупності з 

багатоканальними системами озвучування позбавили від необхідності виконувати приміщення у 

формі хвилеводу.  

 
Сучасні тенденції при розрахуноках параметрів кінозалу 

Компанії, які займаються  проектуванням кінозалів, в основному керуються міжнародними 

стандартами SMPTE[5] (SMPTE 196M освітленість екрану і умови перегляду, SMPTE EG-5 якість 

проекції, SMPTE PR-98 вимірювання освітленості, SMPTE PR-141 рівні акустичних шумів 

кінозалів, та ін.), які прийшли на зміну ОСТам і СНІПам. Вони регламентують допустимі норми 

відповідних величин. А також стандартами Dolby і THX [6], які вже безпосередньо вказують на 

певні значення параметрів залу. Застосування останніх вимагає спеціального навчання 

інженерів і вони фактично є методичними вказівками при проектуванні. Інтеграція стандартів 

THX в кіноіндустрію стала справжнім проривом, а кінопоказ перейшов на новий, більш високий 
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рівень. Американський режисер Джордж Лукас був першим, хто серйозно поставив питання 

розробки певних норм і, як наслідок, всі кінотеатри світу почали будуватись за новими 

критеріями.  

Враховуючи досвід українських компаній “Кінопрокат-Україна” [7] і “Кіносвіт” [8], які 

займаються проектування кінозалів, цей процес можна представити у вигляді наступних етапів: 

розрахунок геометричних параметрів залу (необхідний підйом підлоги, вибір звукопоглинаючих і 

звукоізолюючих матеріалів, освітлення, розміщення глядацьких місць, і т. ін.), вибір і 

встановлення екрану, фінальна настройка залу. Сучасні екрани в переважній більшості випадків 

обираються з співвідношенням сторін 1:2,35 (широкоекранний кінопоказ) оскільки, згідно з 

статистикою, наданою інженером компанії “Кінопрокат-Україна” Романьком Генадієм,  70% 

фільмів в прокаті мають співвідношення 1:2,35 і 30% - кашетовані фільми. Найчастіше 

обираються дифузні біло-матові екрани, рідше – дифузно-направлені екрани (для прикладу - з 

350 залів, спроектованих “Кінопрокатом”, таких екранів Harkness Perlux [9] з коефіцієнтами 

яскравості r=1,4 або r=1,8 налічується тільки 80). 

Коли зал вже готовий виконується його налаштування. Головним критерієм є 

високоякісний звук, який відповідає всім міжнародним вимогам. Налаштування виконується від 

центрального місці кінозалу. Якість зображення і звуку на ньому вважається найкращою. За 

допомогою вимірювального мікрофону в умовній точці перетину діагоналей, що сполучають 

протилежні кути приміщення, встановлюється рівень звуку 85дБ. Найкращими місцями для 

перегляду вважаються ті, знаходяться в найменшому радіусі навколо центрального. 

 
Методика зонування місць 

Виходячи з принципу розрахунку можна уявити “ідеальний” кінозал з невеликою кількістю  

місць в його центрі. Але, при цьому, його будівництво буде нерентабельним. Головною 

проблемою при будівництві є збереження балансу між кількістю глядацьких місць, щільністю їх 

розташування, і комфортом перегляду.  

 
Рис. 1. План кінозалу з виокремленою  зоною підвищеного комфорту 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           258  

Але також можливий варіант створення зони підвищеного комфорту для перегляду. Такі 

місця можуть розміщуватись як з переду (зал кінотеатру в Одессі на Фонтанці) так і в центрі 

глядацької зони.  

Для прикладу можна розглянути наступний план кінотеатрального залу на 400 місць 

(рис.1). Тут підйом підлоги глядацької зони виконаний у вигляді ламаної з двох частин. Крісла, 

розташовані ближче до екрану мають перевищення 18 см (на практиці застосовується 

перевищення від 15см [10]), кожного ряду над попереднім, наступна зона спроектована з 

перевищенням 22 см і починається перед першим рядом зони підвищеного комфорту, яка 

виділена на рисунку чорним кольором (Рис.1). Центральні місця не тільки знаходяться в місці 

найкращого звучання і перегляду, але і мають більшу ширину. При цьому можна зберегти 

загальну концепцію залу для великої аудиторії і виділити найкращі місця для перегляду. Як 

правило такі проекти виконуються рідко, але можливо тільки через відсутність фірм, які б мали 

достатньо досвіду і працювали саме в сфері спеціального зонування. 

 
Висновки 

Зонування завжди залишатиметься компромісом між якістю і прибутком, а це дає 

інженерам широке поле для досліджень в пошуках оптимальних співвідношень. 

В цілому проектування сучасних кінотеатрів зводиться до таких розрахунків, які б змогли 

забезпечити автентичне відтворення зображення і звучання фільму. Цьому в значній мірі сприяє 

використання на практиці відповідних стандартів що до звучання і показу фільмів.  Потрібно 

також відмітити, що звична кіноплівкова проекція витісняється цифровим кінопоказом 

(новозбудовані кінотеатри в переважній більшості мають цифрову кінопроекцію). Цьому також 

сприяють цифрові 3D- технології. Але все таки основна концепція якісного кінопоказу 

залишиться в найближчий час незмінною – в усіх кінозалах світу глядач повинен бачити 

однаково-якісну кінострічку, таку, якою вона була задумана митцем, і цьому в значній мірі сприяє 

зонування місць кінотеатрального залу на базі запропонованих методик.  
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ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ ОБ'ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ 
  

В даній статті розроблено алгоритм пошуку об’єктів на зображенні орієнтований 
на застосування у мобільних та вбудованих пристоях. Він включає в себе виділення 
структурних ознак, класифікацію та каскадування для швидкого відсіву фону. 
Структурні ознаки генеруються модифікованим ценсусним перетворенням, що також 
дозволяє досягти інваріантності результатів, щодо зміни освітленості зображення.  

In this article the algorithm for detection objects in an image oriented on mobile and 
embedded devices is designed. It includes an extraction of structures features, classification 
and cascading to quickly reject the background. Structural features are generated by a 
modified census transformation, which also optimizes to the invariance of results of change 
of light condition in images. 

Ключові слова: пошук об’єктів, обробка зображень, алгоритм. 
Key words: objects search, image processing, algorithm. 
 

Вступ 
Розпізнавання образів, а зокрема облич, в даний час є надзвичайно актуальною 

задачею. Його вагу і можливості застосування в сучасному житті людини важко переоцінити. 

Це охоронні пристрої, контроль на виробництві, медицина і багато іншого. Такі прилади 

полегшують життя, роблять його безпечнішим. Тому вчені всього світу ведуть дослідження і 

пошуки саме в цій галузі науки. 

Дана стаття присвячена методу швидкого пошуку об’єктів на зображенні. В цілому 

процес розпізнавання досить складний і розділяється на декілька етапів, в кожному з яких 

виділяється своя проблема.  Перша  пов’язана із впливом освітлення на якість зображення. 

Для боротьби з цією проблемою часто використовується модель компенсації освітлення, 

побудована на основі гістограми вирівнювання, яку вперше запропонував Сунг [1]. Інші методи 

в більшості випадків є модифікацією даного методу (метод Шнайдермана [2] і Віоли [3]). Така 

світлова компенсація  потребує більших обчислювальних затрат ніж класифікація частин 

зображення. Янг [4] запропонував новий метод, який в своїй основі має класифікатор, що 

працює безпосередньо з інтенсивністю кожного пікселя. Такий метод значно простіший і 

швидший в обрахунках. Складність обрахунків детектування дуже важлива, особливо для 

пристроїв з низькими функціональними можливостями, наприклад, мобільні телефони. 

Для виявлення об’єктів слід використовувати такі ознаки, які описують лише їх 

структуру. Ми пропонуємо новий набір ознак локальних структур обрахованих на околі 3x3 

пікселів, використовуючи модифіковану форму ценсусного перетворення. Застосовується 

такий набір ознак разом із тринадцяти-каскадним класифікатором. Кожен рівень являє собою 

лінійний класифікатор, який складається з порівняльної таблиці вагів ознак. Розпізнавання 
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проходить шляхом сканування зображення класифікатором розміром 24x24. Для того, щоб 

знаходити обличчя різного розміру, вихідне зображення зменшується з відповідним 

коефіцієнтом масштабування. Процедура проводиться доки вихідне зображення не стане 

меншим за класифікатор. Масштабовані зображення таким чином утворюють піраміду. 

 

Пошук об’єктів на зображенні 
Згідно з [5] весь спектр задач розпізнавання об’єктів на зображеннях можна підрозділити 

на дві групи: 

17. розпізнавання або класифікація зображень; 

18. пошук і розпізнавання об’єктів на зображеннях. 

Даний розподіл пов’язаний з особливостями реалізації процесу розпізнавання. В першій 

групі задач розпізнавання або класифікація проводиться для зображення в цілому. В задачах 

другої групи процес розпізнавання включає пошук геометричних об’єктів на всій області 

спостереження. Об’єкти в даному випадку є відносно невеликими локальними областями, 

поява яких може виникнути в будь-якій точці зображення. При чому інформація про наявність 

об’єктів на зображенні, їх кількість, орієнтація, розміри і т.п. найчастіше відсутня. Задача 

пошуку об’єктів на зображенні відноситься до другої групи. Схема її вирішення приведена на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема пошуку об’єктів на зображенні. 

 

Застосування піраміди зображень з коефіцієнтом масштабування менше 2 дозволяє 

зробити систему інваріантною до розміру об’єкта на зображенні. При цьому вікно пошуку 

24х24 пікселі повинне проходити по кожному масштабованому зображенню. В даній роботі 

використовується коефіцієнт масштабування рівний 1,25. 

 

Формування ознак 
Ознаки, що використовуються в даній роботі, визначені як структурні ядра розміром 3х3 

пікселі, які узагальнюють локальну просторову структуру зображення. В межах структури ядра 

інформація кодується бінарними значеннями 0 та 1. Набір 0 та 1 визначає бінарний шаблон, 

який відповідає певній структурі на ділянці зображення, що аналізується. На рис. 2 показано 

деякі приклади таких структурних ядер.  
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На сітці розміром 3х3 можливо отримати 29 = 512 таких ядер. На практиці мають 

значення 29-1, так як ядра, що мають всі 0 або всі 1, несуть однакову інформацію (всі пікселі 

еквівалентні). В кожній області для представлення використовується лише одне ядро з 

найкращим відгуком. Вся процедура може бути представлена як нелінійна фільтрація, де 

вихідне зображення задане найкращим знайденим індексом ядра в кожній області. Така 

операція в даній роботі здійснюється за допомогою модифікованого ценсусного перетворення. 

 

 
Рис. 2. Випадковий набір з 25 із 29-1 можливих структурних ядер околом 3х3. 

 

Ценсусне перетворення (ЦП) — це непараметричне локальне перетворення, яке вперше 

було запропоноване в роботі [6]. Воно визначає упорядкований набір порівнянь 

інтенсивностей пікселів в локальному околі і показує в яких пікселях інтенсивність менше, ніж 

в центрі. Нехай η() визначає локальну просторову область пікселів в околі , при чому 

  η(). ЦП генерує бітовий рядок, що показує які пікселі в області η() мають інтенсивність 

нижче, ніж I(). Якщо прийняти, що інтенсивність пікселів завжди не від’ємна, формально 

процес можна визначити наступним чином. Нехай функція порівняння ))'(),((  II  рівна 1, 

якщо )'()(  II  і нехай  позначає операцію конкатенації, тоді ценсусне перетворення в  

можна записати так: 

))(),(()( yIIC
y




.                                           (1) 
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При цьому, )(C  — це не інтенсивність чи коефіцієнт, подібний до тих, що 

використовуються в лінійних перетвореннях. Більше того, всі біти в )(C  мають однакову вагу. 

Тому )(C  може бути інтерпретовано як індекс чи структурне ядро, визначене на () з 

центром, встановленим в нульове значення. При такій інтерпретації пікселі в ядрах 

представляють результат одиночного ценсусного порівняння (·)  у відповідній області околу.  

Ценсусне перетворення в своїй оригінальній формі не завжди приносить бажаний 

результат, так як не всі ядра обчислюються. За формулою (1) можливо обчислити тільки 

підмножину 28=256 з 511 структурних ядер можливих на околі 3х3. Це відбувається через те, 

що значення центрального пікселя ядра прирівнюється 0 виходячи з обраної функції 

порівняння (·). Для того, щоб  отримати всі структурні ядра ми змінюємо базис порівняння 

так, щоб отримати також і результат центрального пікселя. Нехай '() — локальний 

просторовий окіл пікселя , так що '() = ()  , а )(I  — середня інтенсивність області. 

Звідси перепишемо вираз (1) для модифікованого ценсусного перетворення (МЦП): 

))(),(()(
'

yII
y




.                                               (2) 

Таке перетворення дає можливість визначити всі 511 структурних ядер на околі 3х3.  

Корисною властивістю МЦП, як і оригінального ценсусного перетворення, є 

монотонність, а отже воно не залежить від локальної інтенсивності. Іншими словами, ценсусне 

перетворення є інваріантним щодо зміни освітленості. Дана властивість продемонстрована на 

рис. 3. 

 

Класифікація ознак 
Детектор об’єктів аналізує ділянку зображення W  розміром 24х24 пікселя. У початкових 

налаштуваннях для  об’єктів  кожне вікно має бути класифіковано як об’єкт  або фон. Для 

швидких систем розпізнавання це “рішення” має обчислюватися з високою ефективністю. Вся 

процедура класифікації складається з послідовності тестів виконаної на вікні, що аналізується. 

Вікно може бути відкинуто як фон після кожного каскаду. У поточній системі ми 

використовуємо 13 каскадів. Перший каскад має найнижчу складність (у результаті буде 

зібрано в таблиці порівняння лише 20 операцій), але це дає можливість відкинути більше ніж 

99% вікон як фон і при цьому майже всі області з об’єктами зберігаються. Подібний підхід був 

описаний Віолою [3], але в його роботі близько 30 каскадів, які мали меншу ефективність, 

особливо на перших етапах. 
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Рис. 3. Приклад яскравісної інваріантності ценсусного перетворення.  

 

Нехай )(jH  класифікатор j-го каскаду, який класифікує поточне  вікно, представлене 

ознаками модифікованого ценсусного перетворення Г: 




 
'

))(()(
W

j hH ,                                                  (3) 

де  позначає область всередині вікна, що аналізується, а WW '  це множина областей пікселів 

із зв’язаними класифікаторами пікселів h . Класифікатор пікселя h  (так званий елементарний 

класифікатор) складається з таблиці порівнянь довжиною 511, що є числом можливих індексів 

ядер МЦП. Таблиця зберігає ваги кожного індексу ядра. Відгук кожного елементарного ядра є 

вагою, що адресується індексом ядра. Як особливість, цілочислові індекси активних структурних 

ядер лежать у межах [0...511] і безпосередньо використовуються в таблиці порівнянь. 

 Навчання каскадного класифікатора виконано за допомогою алгоритму бустінга, а саме 

AdaBoost [7]. При бустінгу деяка кількість слабких класифікаторів комбінується для формування 

результуючого сильного класифікатора.  Якість слабкого класифікатора оцінюється за його 

помилкою t  на навчальній вибірці.  Каскадний класифікатор складається з порівняльної таблиці 

}';{ Wh   в точці ),( yx  вибраної за алгоритмом.  Кожна таблиця  зберігає ваги для кожного 

індексу ядра , такого що 0    511.  

Слабкий класифікатор w  для кожного пікселя генерується при кожній ітерації бустінга. 

Для побудови слабкого класифікатора ми спочатку підраховуємо статистику індексу ядра в 
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кожній позиції у відповідності з вагами бустінга )(iDt  навчальних даних. Результуючі вагові 

гістограми 0
tg  і 1

tg   визначають чи буде окрема ознака віднесена до класу «об’єкт» чи «не 

об’єкт». Якщо ознака більше підходить, щоб бути представленою у класі «об’єкт», то слабкому 

класифікатору w  присвоюється значення 0, інакше — 1. У результаті окрема ознака слабкого 

класифікатора в позиції , з найменшою помилкою бустінга t і з урахуванням максимально 

можливого числа позицій, обирається в кожному циклі бустінга. Максимальне число позицій 

класифікаторів обмежено на кожному етапі. В експерименті на всіх етапах послідовно 

використано всього 288 позицій. Результуючий класифікатор пікселя h  є зваженою сумою всіх 

слабких класифікаторів tw  в точці . Результуючий каскадний класифікатор jH  є сумою всіх 

класифікаторів пікселів h  (3). Визначальне правило для валідних об’єктів на j-му етапі: 

jj TH )( ,                                                            (4) 

де jT  - оцінка порогу на j-му етапі. Оцінка порогу jT  налаштована так, щоб максимізувати 

степінь виявлення на базі, що тестується, яка відрізняється від навчальної вибірки. 

 

Експеримент 
Розроблений алгоритм було реалізовано у вигляді додатку, що написаний на мові 

високого рівня С++ та скомпільовано за допомогою GCC-компілятора під операційну систему 

Ubuntu 9.10. Комп’ютер, на якому було проведено експериментальне тестування додатку, мав 

наступні характеристики: 

 процесор Pentium 4-M – 1.7 ГГц; 

 оперативна пам’ять – 512 Мб. 

В якості тестової виборки була використана база зображень BioId [8], яка складається з 

1521 зображення розміром 384Х286 пікселів. В результаті алгоритмом було правильно 

знайдено 95% облич, при цьому середній час витрачений на обробку одного зображення 

становив 26 мс. 

 

Висновки 
Інваріантність виділення ознак при різній освітленості забезпечується застосуванням 

модифікованого ценсусного перетворення, яке основане на виділенні індексу ознаки області 

зображення в центральному пікселі вікна 3х3 або більше. Таким чином, немає необхідності 

використовувати складні прямокутні ознаки і обчислювати інтегральне зображення як 

пропонується в сучасних алгоритмах. Використання багатокаскадного методу класифікації з 

відносно невеликою кількістю класифікаторів дає можливість працювати алгоритму в мобільних 

та вбудованих пристроях. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Предметом дослідження являється вирішення задачі підвищення ефективності 

захисту передачі інформації (передачі даних) шляхом аналізу існуючих перспективних 
безпроводових технологій.   

The study examined a proposal for improving the protection of information (data) in 
telecommunication systems through analysis of existing promising wireless technologies. 

Ключевые слова: передача данных, оптика, сигнал, модуляция. 
Key words: data transmission, optic, signal, modulation. 

 
Вступ 

Сучасний ринок вимагає мобільності та постійності зв’язку для ефективної конкуренції. 

Стільникові телефони та персональні цифрові секретарі (PDA - Personal Digital Assistant) стали 

обов'язковими при збільшенні продуктивності та покращенні конкурентоспроможності. Ноутбуки, 

нетбуки забезпечують користувачам мобільність роботи будь-де та будь-коли. Із їхньою появою 

постало питання щодо безпровідної передачі даних та з’єднання терміналів замість базових 

провідних мереж. Однією з найбільш відомих безпровідних технологій стала Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) безпровідна LAN (WLAN). Ця технологія базується на методі передачі інформації за 

допомогою радіохвиль для з’єднання терміналів в мережу із гарантованою пропускною 

здатністю – 11 – 54 Мб/с, що працює в діапазоні частот 2,4 – 5 ГГц. 

Мережеві компоненти стають більш вразливими для зловмисних дій та ненавмисних 

помилок у політиці безпеки підприємства тому, що роль корпоративної мережі продовжує 

зростати, забезпечуючи з’єднання обох – внутрішнього та зовнішнього зв’язку у формі додатків 

Internet, intranet та extranet. Мережева безпека стала критичнішим елементом планування та 

виконання корпоративної мережі. 

Визначивши функціональність і пояснивши потребу, а також переваги комплексної 

безпеки в комунікаціях і, особливо, щодо безпровідних технологій, дослідження детально 

зупиняється на рішеннях, які виконані в апаратному чи програмному забезпеченні та розглядає 

дві фундаментальні апаратні категорії: з можливістю переконфігурації чи без неї. 

Вивченими є різні технології існуючих платформ за допомогою швидких виконань 

інтегрованих рішень безпеки: цифрові процесори сигналів (DSP – digital signal processor) та 

системи на мікросхемах (SOC – system-on-a-chip) із/без вбудованого функціонального DSP. 

Технології безпеки мережі WLAN 
З перших днів існування WLAN були запропоновані стандартизовані рішення та велика 

кількість базових технологій мережевої безпеки. Згодом вони були або покращені, або замінені 

більш сучасними стандартами. 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           267

Деякі з ключових технологій мережевої безпеки, що використовуються у виконаннях 

WLAN є: ізоляція демілітаризованої зони (DMZ - DeMilitarized Zone), ізоляція радіочастотного 

діапазону (RF – radio frequency). 

Особливості безпеки стандарту 802.11. IEEE 802.11 – метод автентифікації за 

замовчуванням, що був визначений для 802.11 та є автентифікацією відкритої системи та 

двокроковим процесом. Станція, що намагається встановити автентифікацію з іншою станцією – 

відправляє керуючий кадр автентифікації, в якому міститься ідентифікатор станції, що надсилає 

запит. Станція, що отримала цей кадр у відповідь відправляє кадр, в якому вказує чи 

автентифікувала вона цю станцію чи ні. 

З появою стандартів 802.11 та їх розширень все більше і більше вдосконалених методів 

безпеки були закладені в ці стандарти. Три найбільш відомі методи захищеного доступу до 

точок безпровідного доступу були закладені в мережі стандарту 802.11. Ці базові методи 

широко доступні та можуть бути достатніми для деяких застосувань: SSID, фільтрування адреси 

MAC (Media Access Control – контроль медіа-доступу), WEP (Wireless Encryption Protocol – 

протокол шифрування безпровідного зв’язку). 

Можливим є використання одного з них, але більша захищеність досягається при їх 

комплексному використанні. [1] 

Безпровідна безпека VPN (Virtual Private Network). VPN рішення широко 

застосовуються для того, щоб забезпечити захищений доступ віддалених працівників до 

корпоративної мережі через мережу Інтернет. У цьому додатку віддаленого користувача VPN 

забезпечує захищений «тунель» крізь «недовірчу» мережу, в даному випадку – мережу 

Інтернет. Різні «тунельні» протоколи, включаючи протокол тунелювання між вузлами (точка-

точка) (PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol) та протокол тунелювання канального рівня 

(L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol) використовуються разом зі стандартними рішеннями 

централізованої ідентифікації, таких як сервери Cisco RADIUS. 

Такі ж VPN технології можуть бути використані для захисту безпровідного доступу у 

мережах WLAN. У цьому випадку недовірчою мережею є безпровідна мережа. Точки 

безпровідного доступу конфігуруються для відкритого доступу без WEP кодування, але 

безпровідний доступ ізолюється від корпоративної мережі сервером VPN. Точки безпровідного 

доступу можуть бути з’єднані разом через віртуальну LAN або LAN, яка розгортається в 

демілітаризованій зоні та з'єднується з сервером VPN. Точки безпровідного доступу все ще 

необхідно сконфігурувати в закритому режимі із SSID (пристроєм визначення ідентифікатора 

абонента, що здійснює виклик) для сегментації мережі. 

Атентифікація та повне шифрування через безпровідну мережу забезпечується через 

VPN сервери, що також виконують роль брандмауерів та шлюзів до внутрішньої корпоративної 

мережі. На відміну від WEP ключів та підходів до фільтрування MAC адрес рішення, що 

базуються на VPN та є масштабовані для великої кількості користувачів. [2], [3] 

Мобільність є важливою у безпровідних застосуваннях, оскільки очікується, що мобільний 

IP діятиме аналогічно дзвінкам в мережах телефонії. WLAN’и повинні співпрацювати, щоб 

гарантувати санкціонованим користувачам, що їм немає необхідності реєструватися знову до 
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існуючого домену безпеки і, що їх потік інформації та сесії будуть неперервними. Під цим 

розуміється можливість єдиного введення паролю (при вході в діалогову систему) і доступ, і 

керування пропускною здатністю, що належить користувачеві. 

Іншим спорідненим моментом є те, що роумінг між безпровідними мережами не є цілком 

прозорим. Користувачі здійснюють реєстрацію лише в момент переходу між VPN серверами в 

мережі або, коли система клієнт відновлює роботу з аварійного режиму. Деякі VPN рішення 

мають змогу повторно авто-підключитися до VPN. 

 

Програмне забезпечення проти технічних засобів 
Звертаючись до таксономії систем (з точки зору обчислювальних потреб) безпровідних 

комунікацій, можна запропонувати загальну класифікацію підходів здійснення безпеки, виходячи 

з того, що повинно бути захищеним: велика кількість трафіку, який обробляється у швидкісних 

мережах, особливо, коли він передається в реальному масштабі часу. Типовими прикладами є: 

телефонні розмови, відео конференц-зв'язок, потокове аудіо або передавання кодованого відео, 

(наприклад, послуга відео на замовлення), дані телеметрії тощо. Не кожен завжди має 

можливість повільно обробляти цей тип даних в програмному забезпеченні, потенційно 

виконуючи подвійні проходи даних (як у деяких алгоритмах компресії), оскільки дані приходять з 

лінії з постійною швидкістю та повинні бути оброблені в реальному масштабі часу. Апаратних 

ресурсів не вистачає, щоб тимчасово буферувати масу даних, тому переповнення буферу 

призводить до втрат, допоки архітектура системи залишається такою, що повна обробка може 

бути виконана до того, як нова партія даних поступить на вхід; невелика кількість трафіку для 

обробки у сучасних високошвидкісних мережах, які передаються в реальному масштабі часу. 

Типові приклади цієї сфери – операції електронної комерції або комерції з використанням 

стільникового зв’язку, передача номера кредитної картки, вибір специфічної послуги для 

замовлення, вибір розміщення з підписом, інструкціями до свого брокера, витягом інформації 

банківського рахунку, роблячи електронні платежі та перегляд сторінок HTML у технологіях 

мікро-браузер (WAPstyle, який в мобільному безпровідному пристрої буде, звичайно, 

конвертуватися у WML – мову гіпертекстової розмітки документів для безпровідних пристроїв). 

Якщо програмне забезпечення не може зробити це – це повинна зробити апаратна частина. Але 

постає питання апаратне забезпечення якого типу? 

 

Апаратне забезпечення з можливістю переконфігурації чи без неї 
Під технічними засобами, що переконфігуровуються маємо на увазі клас інтегральних 

схем, які відомі швидше як FPGA (програмована вентильна матриця), хоча є також інші 

пристрої, що схожі на програмовані логічні пристрої (PLDs), які могли б наблизитися до того ж 

визначення, але не до властивостей), їх можна купити у магазині та сконфігурувати за бажанням 

проектувальника. Кожна конфігурація може перероблятися в межах долі секунди та впродовж 

неї; інтегральна схема FPGA може бути запрограмована на виконання цілком різних функцій. 

Тому можна вважати про безмежну кількість переконфігурацій. Тема надзвичайно детально 
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розроблена, оскільки різні виробники пропонують різну архітектуру, різні техніки конфігурування, 

засновані на різних технологіях об’єднання. 

Пристрої FPGA можуть переконфігуровуватися з метою змінити логічні функції, при 

розташуванні у системі. Ця здатність дає системному проектувальникові виняткову свободу, яку 

не надають інші типи логік. Технічні засоби можуть бути змінені так легко як програмне 

забезпечення. Вдосконалення моделі або її модифікації є простими та можуть бути зроблені в 

польових умовах. FPGA можуть навіть переконфігуровуватися динамічно, щоб виконувати різні 

функції в різні моменти часу. Перепрограмована логіка може використовуватися у різних видах 

систем для виконання системної самодіагностики, для створення систем, які б мали можливість 

переконфігуровуватися для різних середовищ або операцій, або використовувати універсальні 

апаратні засоби для заданих додатків. Додатковою перевагою, використовуючи пристрої FPGA, 

що повторно конфігуруються є спрощення апаратного засобу, відлагодження та зменшення часу 

на виготовлення готової продукції. В той же час, в деяких контекстах проектувальники 

використовують логіку FPGA, що повторно конфігуруються, щоб здійснювати в цих технічних 

засобах обидва алгоритми з відкритим ключем для генерування та захисту обміну сесійного 

ключа та алгоритмів з індивідуальним ключем, що традиційно використовується у груповому 

шифруванні трафіку. 

Окрім скорочення циклів проекту і розробки, пристрої FPGA також можуть 

використовуватися для виготовлення прототипів як рентабельного рішення для виробничих 

потужностей аж до декількох тисяч систем за місяць. З наступним зменшенням собівартості 

продукції, розробники FPGA пропонують засоби і технологічні прийоми для міграції проекту на 

масково-програмовані пристрої. 

Для проектувальника захищеного чіпа комунікації, FPGA пропонує безпрецедентну 

гнучкість системного проектування. Архітектор безпеки може зараз експериментувати з різними 

блоковими або потоковими шифрами, з різними хеш-механізмами, різними інтерфейсами з 

головним термінальним CPU (пристрій керування), поки характеристики не будуть 

проаналізовані та оцінені. Системні рішення основані не лише на програмному моделюванні, 

яке вирішує або ні усі недоліки продукції, що випускається. Кінцевий продукт реалізовується на 

FPGA, фактична поведінка якого може документуватися. 

Завантаження даних конфігурації в спеціальні елементи оперативної пам'яті виготовляє 

пристрої FPGA за спеціальним замовленням. FPGA можуть активно зчитувати їх дані 

конфігурації із послідовного або паралельного PROM (Programmable Read-Only Memory - ППЗП) 

(привілейований режим), або дані конфігурації можуть бути записані в FPGA від зовнішнього 

пристрою (у непривілейованому або периферійному режимах). Розробник FPGA, зазвичай, 

забезпечує його потужним і сучасним програмним забезпеченням, перекриваючи кожен аспект 

проекту, від схематичного або динамічного запису, планування, моделювання, автоматичне 

розміщення блоків ярусу, виконуючи розводки з’єднувальних елементів, до створення, 

завантаження, зчитування лише із записаної інформації потоку бітів конфігурації [6], [7]. 
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Висновки 
В дослідженні розглянуті програмовані вентильні матриці (FPGA) та проблемно- 

орієнтовані інтегральні мікросхеми (ASIC), завдяки яким здійснюється рух щодо мінімізації, 

більшої інтегрованості, швидкості та меншої вартості пристроїв захисту безпровідних мереж. 

Цей курс пришвидшить ріст технологій захисту безпровідних мереж. Також була 

розглянута можливість оптимізації безпровідної безпеки за допомогою FPGA та ASIC. 
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УДК 004.352.22 

С.І. Жуковський 

 
ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ СКАНУВАННЯ ФІЛЬМОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Одним із етапів Digital Intermediate технології є оцифровка фільмових матеріалів, 

яка  виконується за допомогою спеціалізованих фільм-сканерів. Метою роботи є 

дослідження технологічних режимів сканування фільмових матеріалів. Розглянуто різні 
підходи до оцифровки негативних  кінозображень. Описана та приведена класифікація 
способів сканування кіноплівки. В роботі проаналізовані основні режими роботи фільм-
сканера і представлені характеристики та особливості роботи окремих його 
функціональних вузлів. 

One of the stages of Digital Intermediate technology is the digitization of film materials is 
performed using specialized film scanners. The objective is to study technological modes of 
scanning film material. The different approaches to digitizing images negative. The described 
methods and the classification of film scanning. The paper analyzes the main modes of film-
scanner and presented the characteristics and peculiarities of some of its functional units. 

Ключові слова: Сенсори, накопичувачі, стабілізатори, позиціонер, фонограма, кей-код   

Key words: Sensors, drives, stabilizers, positioner, soundtrack, key code 

 
Вступ 

Цифрові технології стрімко змінюють традиційні процеси фільмовиробництва. Вже 

повсюди монтажно-тонувальні роботи виконуються за технологіями Digital Intermediate (DI) з 

матеріалами в цифровій (файловій)  формі. 

Проте є два технологічних процеси, в яких рішення, розроблені в минулому, зберігають 

свої позиції. Це первинна зйомка і кінотеатральна проекція фільмів, в яких інформаційним 

носієм служить кіноплівка. І якщо в розвитку техніки кінопоказу все ж намічається тенденція до 

витіснення кіноплівки файловими носіями, то для первинної зйомки перевагу кіноплівки з її 

унікальними характеристиками над електронними перетворювачами «світло-сигнал» 

збережеться ще досить довго. Тому розробка і створення обладнання, що забезпечує 

високоякісне перетворення оптичного зображення кінокадра методом сканування з кіноплівки у 

цифрову копію (оцифровка), є досить актуальним завданням. Задача оцифровки оригінального 

відзнятого негативного кінозображення і фондових кіноматеріалів для цілей реставрації 

вирішують за допомогою фільм-сканерів. Якщо розглядати фільм-сканер як якийсь «чорний 

ящик», то його вхідним об'єктом є зображення на кіноплівці, а вихідним – файли, в яких 

представлена цифрова копія цього зображення. Додатковим завданням є сканування оптичних 

фонограм кінофільмів.  
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Сканування в Digital Intermediate технології 
 Стосовно до процесу DI оцифрування негативних кінозображень можливий один з трьох  

варіантів.  

У першому варіанті оригінальний негатив піддається різанню й монтажу відповідно до 

прийнятого творчим рішенням, заснованим на чорновому монтажі з використанням 

переглядових відеокопій. Змонтований оригінал-негатив оцифровується, причому хронометраж 

відсканованого матеріалу дорівнює хронометражу готового фільму - декілька годин екранного 

часу. 

У другому варіанті негатив не монтується. На основі того ж монтажного листа формується 

список рулонів і кей-кодів послідовностей кадрів, які підлягають скануванню. Сумарний 

хронометраж сканування такий же, як у першому варіанті. 

  У третьому варіанті на оцифровку в фільм-сканері надходять всі оригінальні негативні 

кіноматеріали. У практиці фільмовиробництва відношення хронометражу відзнятого матеріалу 

до хронометражу використаного у фільмі приблизно 10:1. Відповідно збільшується і час, 

необхідний на оцифрування матеріалів. Монтажне рішення будується на основі оцифрованих 

фільм-сканером робочих матеріалів високої якості. 

Важливо відзначити, що в двох перших варіантах перед високоякісним скануванням 

здійснюється переведення кінозобюраження на відеоносії за допомогою спрощених 

телекінодатчиків (це найбільш швидкий спосіб отримання відеоматеріалів переглядової якості). 

Третій спосіб вимагає великих витрат часу, але телекінодатчик в цьому випадку не 

використовується. 

Крім того, процес сканування може бути виконаний в наступних режимах:  

 Оцифровка за одним світлом (One Light Transfer).  

 Оцифровка з вирівнюванням світла по дублях (Best Light Transfer).  

 Оцифровка з вирівнюванням світла по сценах (Scene-to-Scene Transfer) [1].  

Класифікація способів сканування кінострічки 
Основними компонентами фільм-сканера, незалежно від конструктивного виконання 

конкретної моделі, є освітлювач, позиціонер, оптична система і сенсор 

Класифікація способів сканування кінострічки представлена на рис. 1. На верхньому рівні 

вони поділяються за принципом розгорнення зображення кінокадру уздовж його висоти (у 

поздовжньому напрямку кінострічки). У більшості відомих конструкцій спосіб розгорнення 

однозначно пов'язується з геометрією сенсора, що перетворює світлове поле в електричний 

відеосигнал. На наступному рівні задається режим сканування. Однопрохідний режим можливий 

для обох способів розгортки за умови використання освітлювача, який формує білий колір 

заданого спектрального складу, ідентифікованого колірною температурою. У даному режимі 

одночасно формуються і кольороподілені складові цифрового зображення за допомогою одного 

або трьох сенсорів. У першому варіанті використовується сенсор з розташованої безпосередньо 

на кристалі кольоророздільною системою (зазвичай зі структурою Байера). При цьому якість 

отриманого зображення не відповідає вимогам високого рівня, оскільки кольороподілені 

зображення формуються шляхом додаткових математичних маніпуляцій. У другому випадку 
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потрібна кольоророздільна призма, що розщеплює світловий потік на три окремих потоки, кожен 

у своїй спектральній зоні. Багатопрохідний режим означає, що кожне кольоророзподілене 

зображення формується послідовно, коли освітлювач в кожній фазі оцифровки формує 

світловий потік звуженого спектрального складу, який відповідає червоному, зеленому і синьому 

кольору. Багатопрохідний режим можливий як при лінійних, так і при матричних сенсорах, 

кольорозподільна призма в цьому випадку відсутня, а сенсор використовується тільки один [2]. 

Механічна розгортка з лінійним сенсором в багатопрохідному режимі застосовується в 

поширених планшетних офісних сканерах, а також у сканерах для фотоплівок. У 

однопрохідному режимі вона використовується в класичних телекінодатчиках, що працюють в 

реальному масштабі часу з формуванням на виході відеосигналу по стандарту SD або HD. 

Електронна розгортка з матричним сенсором, що працюють в однопрохідному режимі з 

джерелом білого світла, характерна для моделей фільм-сканерів, які були розроблені в 

недавньому минулому. Такий же спосіб, але в режимі багатопрохідного сканування, 

використовується в більшості новітніх моделей фільм-сканерів. 

 

 
Рис. 1. Класифікація способів сканування кінострічки 

 

В якості джерела білого світла в більшості фільм-сканерів використовуються лампи 

розжарювання та ксенонові лампи, які в комбінації з інфрачервоними світлофільтрами Hot Mirror 

відсікають інфрачервону складову в їх випромінюванні, до якої чутливі всі типи 

фотосенсорів. Значно спрощує  конструкцію освітлювача використання кінескопів (електронно-

променевих трубок), які забезпечують надзвичайно високу рівномірність освітленості по площині 

кінокадру, стабільність заданої колірної температурі та не мають в своєму складі інфрачервоних 

випромінювань. В моделі багатопрохідного сканера ARRISCAN використовують потужні R, G, B 

світлодіоди, які також не мають в своєму спектрі інфрачервоної складової. Спектральні 

характеристики R, G, B  світлодіодів для освітлювачів фільм-сканерів з багатопрохідним 

експонуванням, наведено на рис. 2. Потрібно відмітити, що в останніх розробках фільм-сканерів 

під час сканування виконується операція контрою якості зображення за допомогою окремого 

джерела та приймача інфрачервоного випромінювання, виконаного в вигляді лінійної 
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інфрачервоної світлодіодної оптопари. При цьому по альфа-каналу з прив’язкою до тайм-коду 

та кей-коду для покадрової ідентифікації записуються всі дані про наявність в зображенні 

подряпин та бруду. 

 

  
Рис. 2. Спектральні характеристики світлодіодів, узгоджених із характеристиками барвників 

типової негативної кіноплівки 
 

.Основні режими роботи фільм-сканера 
Заправка кінострічки. Даний режим випереджає всі інші. Рулон кінострічки для оцифровки 

встановлюється на подаючий накопичувач, заправляється в стабілізатор та позиціонери, потім 

заправляється в бобишках на приймальному накопичувачі.  

Перемотка. У даному режимі рулон кінострічки перемотується з одного накопичувача на 

інший, як у звичайному кінотеатральному перемотувачі. 

Пошук. Режим пошуку необхідний при роботі в режимах оцифрування, коли потрібно 

забезпечити точне позиціонування на необхідному кадрі в межах рулону. Для цього фільм-

сканер повинен мати зчитувач штрих-коду. Зазвичай максимальна швидкість пошуку складає 48 

... 75 кадр/с. 
Сканування. Сканування є основним режимом роботи фільм-сканера, в якому 

проводиться послідовна оцифровка кожного кінокадру і збереження його цифрової копії у файлі 

DPX.  Швидкість оцифрування для розповсюджених моделей становить від 0,5 ... 24 кадр/с [3]. 

Характеристика окремих вузлів фільм-сканерів 

Сенсори. У фільм-сканерах використовуються сенсори двох типів - КМОН і ПЗЗ. Різниця 

між даними сенсорами полягає, перш за все, в способі накопичення та передачі заряду, а також 

в технології перетворення його у цифровий сигнал. КМОН поступаються  ПЗЗ,  по  важливим 

для сенсорів фільм-сканерів технічним характеристикам. Сенсори ПЗЗ мають високий 

коефіцієнт заповнення (fill factor), що досягає 100%, а КМОН не перевищує 70%.  Але технологія 

КМОН, на відміну від ПЗЗ, дозволяє здійснювати більшу кількість операцій на кристалі, хоча 

транзистор, перетворювач і шини зменшують корисну площу збору фотонів в пікселі. КМОН 

помітно поступаються ПЗЗ по відношенню сигнал/шум. Шумові характеристики погіршуються і за 

рахунок того, що в КМОН транзисторів стільки ж, скільки і пікселів. Найважливішими 
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характеристиками сенсора є кількість фоточутливих пікселів, що забезпечує високе значення 

відношення сигнал/шум. Останній параметр безпосередньо залежить від фоточутливої площі 

кожного пікселя.  Зі збільшенням розміру пікселя зростає відношення сигнал/шум, але 

одночасно падає максимальна частота оновлення кадрів, що є одним з факторів обмеження 

швидкості обробки кінозображення у фільм-сканерах з матричними сенсорами [4]. 

Накопичувачі. Залежно від напрямку переміщення плівки, накопичувачі виконують 

функцію її подачі або прийому. У режимах «Перемотка» і «Пошук» переміщення кіноплівки має 

забезпечуватися в обох напрямках, а в режимі сканування зазвичай в одному. Заправка рулону 

в подавальний накопичувач повинна проводитись по базовому краю кіноплівки. У фільм-

сканерах накопичувачі повинні мати ємність 300 або 600 метрів згідно до стандартів на рулони 

кіноплівки. При розробці фільм-сканерів з вертикальним розташуванням несучої плати МТП 

необхідне застосування додаткового важеля, який запобігатиме спаданню витків плівки з 

рулона.  

Стабілізатори. Стабілізатори є вузлами МТП, які забезпечують контроль зусилля 

натяжіння кіноплівки і формують траєкторію її руху в різних режимах роботи фільм-сканера. 

Обов'язковими компонентами стабілізаторів є датчик натяжіння плівки, поздовжньо-направляючі 

і поперечно-направляючі ролики. Для формату 35 мм натяг плівки в приймаючій накопичувачі 

має становити 2 ... 5 Н, а у подаючому - встановлюється мінімально можливим, щоб виключити 

проковзування витків, не зважаючи на щільність намотки рулону, що надійшов на сканування.  

Стабілізатори повинні забезпечувати рівномірне по швидкості транспортування плівки на ділянці 

від накопичувачів до позиціонера. Зазвичай для цього використовуються зубчасті або фрикційні 

барабани. Зубчасті барабани - традиційний механізм більшості кінотехнічні пристроїв. У фільм-

сканерах їх використання ускладнюється тим, що кіноплівка може мати як негативну, так і 

позитивну перфорацію (профіль зубчастого вінця барабана для них різний). Але найбільші 

труднощі виникають, коли фільм-сканер використовується для обробки архівних кінострічок, що 

мають ще й значну усадку.  

Позиціонер. Oдним з найбільш складних вузлів фільм-сканерів є позиціонер. Варіанти 

його виконання в більшості випадків є предметом комерційної таємниці фірми-виробника і 

розрізняються перш за все за способом розгортки кінокадру. При механічній розгортці 

позиціонер повинен забезпечувати максимально рівномірне переміщення плівки в фільмовому 

каналі. При електронній розгортці позиціонер виконується як класичний механізм 

переривчастого руху кінострічки. Необхідна точність позиціонування становить 5...10 

мкм. Використовуються грейферні вузли з обов'язковим контргрейфером. Найвищі показники 

точності позиціонування досягаються в МТП з пульсуючим фільмовим каналом, подібних до тих, 

які використовувалися в кінокопіювальних апаратах оптичної друку. 

Перехід з 35-мм на 16-мм і інші формати дозоляє оперативна заміна позиціонера. 

Налаштування на різні стилі кадрів проводиться без заміни опозиціонера [5]. 

Зчитувач фонограм. Зазвичай для зчитування фонограми кожного типу у фільм-сканерах 

використовується свій звукоблок. Також можна встановити набір подібних блоків, які 

включаються при обробці плівки з фонограмою необхідного виду. 
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За конструктивним виконанням звукоблоки фільм-сканерів подібні до тих, що 

застосовуються в телекінодатчиках і кінопроекторах. Кінострічка в звукоблоці просувається 

безперервно з постійною швидкістю. Важлива відмінність роботи звукоблока у складі фільм-

сканера - істотно менша щодо номінальної швидкість просування стрічки.  Для тактування 

аналого-цифрового перетворення використовується датчик кутового положення поперечно-

направляючого ролика [6]. 

Зчитувач кей-коду.  Кей-код наноситься виробником негативної кіноплівки по її краю в 

вигляді штрих-коду, який дублює футажні номери. За своєю конструкцією рідер кей-коду дуже 

схожий зі зчитувачем фонограм, але разом з тим це досить специфічний пристрій. Тому часто 

на фільм-сканери різних виробників встановлюються готові блоки зчитувачів кей-коду тих фірм, 

які спеціалізуються на їх випуску. 

 

Висновки 

На сьогоднішній день процес сканування зображень з кіноплівки  є одним із 

найважливіших в перспективній технології кіновиробництва Digital Intermediate.  Розглянуті 

основні режими сканування, виконана класифікація способів сканування фільмових матеріалів. 

Представлені характеристики та викладені і проаналізовані вимоги до функціональних вузлів  

фільм-сканерів: освітлювача, прецизійного механізму транспортування кіноплівки, фотосенсору, 

зчитувача фонограм та зчитувача кей-коду.  
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УДК 621.316 

Я.В. Кобылинский 

 

УЗКОПОЛОСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
 

У роботі проведений порівняльний аналіз ефективності застосування OFDM- та S-
FSK-модуляції для передачі низькошвидкісних потоків даних по мережах змінного струму 
з використанням вузькосмугової PLC-технології. Методом дослідження є теоретичне 
дослідження. 

In this paper comparative analysis of the efficiency of using OFDM-and S-FSK-
modulation to transmit low speed data streams by alternating-current mains using narrowband 
PLC-technology was made. The method of research is theoretical research. 

Ключові слова: автоматизовані системи керування/контролю, вузькосмугова PLC-

технологія, OFDM-модуляція. 
Key words: automated meter management systems, narrowband PLC-technology, OFDM-

modulation. 
 

Введение 
Реструктуризация электроэнергетических сетей, ужесточение контроля 

энергопотребления, необходимость точного учета расхода электроэнергии со стороны 

производителей и потребителей послужили мощным толчком для развития принципиально 

новых технологий взаимодействия с потребителями. К ним относятся автоматизированные 

системы учета и контроля/управления энергоресурсами [1]. 

Рост конкуренции на энергорынке способствовал эволюции автоматизированных систем 

типа AMR (Automatic Meter Reading – автоматического считывания показаний счетчиков). В ходе 

развития AMR появились усовершенствованные системы AMI (Advanced Metering Infrastructure), 

а позже возникли комплексные автоматизированные распределенные системы 

управления/контроля AMM (Automated Meter Management). Их принципиальное отличие – 

наличие обратной связи с потребителем, что помимо возможности простого удаленного 

считывания показаний разного рода счетчиков расхода, характерного для традиционных систем 

класса AMR/AMI, предоставляет, например, энергогенерирующим компаниям, и другие 

дополнительные возможности дистанционного управления (включения/отключения, 

ограничения мощности, изменения тарифа, ведения индивидуального профиля потребителей 

услуг и др.). 

Для создания комплексных автоматизированных систем класса AMM/AMI/AMR можно 

использовать как проводные, так и беспроводные технологии передачи данных и уже 

существующие развитые сетевые инфраструктуры.  

Сегодня все более широкое распространение во многих приложениях находит технология 

передачи данных по электрическим сетям (Power Line Communication – PLC). Преимущества 

данной технологии связаны с широким распространение низковольтных электрических сетей, 

отсутствием необходимости проведения дорогостоящих работ по строительству траншей и 
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пробивке стен для прокладки кабелей. Фактически сеть может быть развернута на любом 

участке, на котором имеются линии электроснабжения. 

PLC-технологию разделяют на широкополосную (с шириной спектра 2-30 МГц) со 

скоростью передачи данных от 2 до 200 Мбит/с и выше и узкополосную (3-500 кГц) со 

скоростью до 128 кбит/с и более [2, 3]. 

Именно узкополосная технология PLC находит широкое применение в 

автоматизированных системах типа AMR/AMI/AMM. 

В узкополосной технологии PLC используют модуляции типа FSK (Frequency Shift Keying 

– частотная манипуляция), S-FSK (Spread Frequency Shift Keying – частотная манипуляция с 

расширением спектра), BPSK (Binary Phase Shift Keying – двухпозиционная фазовая 

манипуляция), DCSK (Differential Code Shift Keying – дифференциальная кодовая манипуляция). 

Использование в узкополосной PLC-технологии модуляции вида FSK, S-FSK и DCSK 

обеспечивает приемлемую достоверность информации, однако недостаток этих видов 

модуляции – пока еще сравнительно невысокая скорость передачи данных. 

Увеличение сложности и расширение функциональности автоматизированных систем 

типа AMR/AMI/AMM требует соответственно и увеличения скорости передачи. Поэтому 

повышенный интерес и пристальное внимание вызывает PLC-технология с использованием 

модуляции OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – мультиплексирования с 

ортогональным частотным разделением), использование которой позволяет существенно 

увеличить пропускную способность канала связи. 

Эти факторы и определяют актуальность исследования эффективности узкополосной 

технологии передачи данных по электросетям при различных видах модуляции. 

 

Применение OFDM-модуляции в узкополосной PLC-технологии 
OFDM – метод передачи данных, при котором высокоскоростной поток данных 

разделяется на несколько относительно низкоскоростных потоков, каждый из которых 

передается на отдельной поднесущей с последующим объединением данных. Каждая из 

поднесущих модулируется независимо, например, с использованием модуляции вида BPSK 

(Binary Phase-Shift Keying – двухпозиционной фазовой манипуляции), QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying – квадратурной фазовой манипуляции) и их разновидностей или QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation – квадратурной амплитудной модуляции). Таким образом формируется 

одновременная передача нескольких параллельных каналов. Одно из преимуществ OFDM 

заключается в том, что с изменением вида модуляции каждой из поднесущих появляется 

возможность адаптации к параметрам канала связи (т.е. при наличии помех скорость 

уменьшается, а при их отсутствии – увеличивается). Кроме того, некоторые из поднесущих 

можно отключать, если в этих частотных диапазонах имеются, к примеру, импульсные помехи. 

Возможности адаптации к параметрам канала и условиям передачи, заложенные в OFDM-

методе, обеспечивают его высокую помехоустойчивость и надежность. Кроме того, если 

принимать во внимание и существенное увеличение скорости передачи в сравнении с 
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методами FSK, S-FSK и DCSK, этот вид модуляции становится весьма привлекательным для 

его использования в узкополосной PLC-технологии.  

OFDM-модуляция имеет ряд недостатков и особенностей применения именно в 

узкополосной PLC-технологии. В отличие от широкополосной, в которой максимально 

возможное число поднесущих может составлять 1155 или 1536, в узкополосной нельзя 

сформировать такое большое число поднесущих. Самый существенный недостаток – большая 

стоимость оборудования по сравнению с другими известными и более простыми методами 

модуляции (FSK, S-FSK и DCSK). Еще один недостаток заключается в том, что OFDM-сигнал во 

временной области имеет неравномерную огибающую, что приводит к увеличению отношения 

пиковой мощности к ее среднему значению (Peak-to-Average Ratio – PAR) и соответственно 

требует расширения диапазона линейной передаточной характеристики выходного усилителя 

мощности примерно на 6-10 дБ [3]. Сложность самого метода OFDM-модуляции обусловливает 

обязательное применение сигнальных процессоров для цифровой обработки сигнала 

(интерполяции, передискретизации, кодирования/декодирования и т.п.). Вследствие 

ужесточения требований к линейности усложняется также и реализация выходного ЦАП. 

Следует отметить, что некоторые из общих недостатков, присущие OFDM-методу, 

нивелируются при использовании для PLC-связи сравнительно узкой полосы частот. Одна из 

существенных особенностей передачи сигнала в полосе 9-95 кГц (CENELEC A) заключается в 

том, что в данном диапазоне частот можно сформировать OFDM-сигнал с почти постоянной 

огибающей и в некоторой степени снизить требования к линейности передаточной 

характеристики ЦАП и усилителя. 

Поскольку полоса частот CENELEC A отличается большим уровнем разного рода помех, 

а также изменением параметров линии связи с течением времени, то использовать 

преимущества OFDM-модуляции для узкополосной PLC-технологии в полной мере не удается. 

Во-первых, высокоскоростные методы модуляции поднесущих (например, QAM) требуют 

постоянства параметров канала связи и сравнительно высокого отношения сигнал/помеха. В 

противном случае существенно снижается реальная скорость передачи данных в сравнении с 

теоретически возможной. Во-вторых, большее число поднесущих еще не обеспечивает 

реализацию большой скорости передачи данных. При этом одним из преимуществ OFDM-

модуляции является именно гибкость выбора количества поднесущих. При наличии большого 

уровня помех в определенной полосе частот некоторые из поднесущих отключаются для 

адаптации к параметрам канала связи, а это, в свою очередь, приводит к следующему. Для 

грубого примера предположим, что в используемой полосе частот 30-80 кГц имеется 100 

поднесущих с разносом по частоте 500 Гц (Δf). При использовании для модуляции поднесущих 

метода 8PSK (3 бита/символ) и длительности символа 2 мс теоретическая скорость передачи 

составляет 150 кбит/с (игнорируя то, что некоторые из поднесущих используются для передачи 

тестового пилот-сигнала). Если предположить, что помехи сконцентрированы в полосе 30-40 

кГц, число поднесущих придется уменьшить до 80 и соответственно скорость передачи данных 

при этом снизится до 120 кбит/с. Если же использовать прямое кодирование с исправлением 

ошибок (FEC 1/2), которое, как правило, и применяется, скорость снизится до 60 кбит/с. При 
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модуляции DQPSK скорость может снизиться до 25 кбит/с. С другой стороны, пропускную 

способность можно повысить, уменьшив разнос частот поднесущих до 400 Гц (тем самым 

увеличив число параллельных каналов). Однако это приведет к необходимости увеличения 

скорости вычислений и соответственно повышения производительности сигнального 

процессора, что, как следствие, вызовет увеличение стоимости системы. В реальных системах 

количество используемых поднесущих, как правило, фиксировано с учетом их максимально 

возможного числа. 
 

Спецификации EdF 
Крупнейший французский государственный энергетический концерн Европы EdF 

(Electricite de France) представил свой вариант спецификаций узкополосной передачи данных с 

использованием электросети в качестве среды передачи [4]. В спецификациях ”PLC G3 Physical 

Layer Specification” (в дальнейшем G3-PLC), которые являются составной частью общих 

спецификаций под названием “Automated Meter Management (AMM) technical specification”, 

приведено описание физического уровня (PHY) для систем с OFDM-модуляцией. Для передачи 

данных выбрана полоса частот 35.9-90.1 кГц (CENELEC A). 

В процессе тестирования системы и устройств, построенных на базе спецификаций G3-

PLC, была проведена сравнительная оценка параметров передачи данных при использовании 

технологии с модуляцией типа S-FSK и OFDM. Результаты тестирования представлены в табл. 

1 [5].  
 

Таблица 1. Сравнительные параметры систем с модуляцией типа S-FSK и OFDM (G3-PLC) 

Технология 

Ведущий → Ведомый Ведомый → Ведущий 

Скорость 

передачи, бит/с 

Частота появления 

ошибочных кадров 

(FER), % 

Скорость 

передачи, бит/с 

Частота появления 

ошибочных кадров 

(FER), % 

Электролинии низкого напряжения 

S-FSK 880 0 880 0 

G3-PLC 5700 0 6300 0 

Электролинии среднего и низкого напряжения 

S-FSK 763 12 763 12 

G3-PLC 4175 1 2425 12 

Электролинии среднего напряжения (протяженность 6.4 км, без использования ретрансляторов) 

S-FSK 880 0 880 0 

G3-PLC 6092 0 3349 0 

Как видно из табл. 1, при модуляции OFDM (G3-PLC) скорость передачи информации 

значительно выше, чем при использовании модуляции S-FSK. Уменьшение частоты появления 

ошибочных кадров (FER  Frame Error Rate) при использовании модуляции OFDM (G3-PLC) 

наблюдается только при передаче информации по электролиниям среднего и низкого 

напряжения в режиме "Ведущий → Ведомый" (при модуляции типа S-FSK значение FER 
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составляет 12%, а при модуляции типа OFDM (G3-PLC) значение FER значительно меньше и 

равно 1%). 

 

Выводы 
Внедрение интеллектуальных разветвленных сетей типа AMR/AMI/AMM стимулирует 

интенсивное развитие технологии передачи данных по электросетям, поскольку требуется 

увеличение скорости передачи данных. Для увеличения пропускной способности канала связи в 

узкополосной технологии PLC применяют OFDM-модуляцию. 

В сравнении с другими видами модуляции, используемыми в узкополосной PLC-

технологии, системы, построенные на основе модуляции OFDM, имеют наибольшую сложность, 

хотя и позволяют потенциально реализовать более высокую скорость передачи данных, чем 

при использовании модуляции типа S-FSK. Кроме того, PLC-оборудование отличается высокой 

стоимостью.  

Однако достаточно сложно реально оценить возможности существующих систем, 

использующих разные виды модуляции, поскольку теоретически возможной высокой 

пропускной способности можно достичь только при сравнительно низком уровне помех и 

качественных параметрах канала связи. А эти характеристики в значительной мере зависят от 

параметров силовой сети переменного тока и от характера нагрузки, подключенной к ней. 

Поэтому необходимы дополнительные исследования для определения эффективности 

использования того или иного вида модуляции для различных случаев.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ГОЛОСУ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА КЕПСТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА 
 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности систем контроля и 
управления доступом на основе усовершенствования автоматизированных систем 
распознавания личности по голосу для осуществления контроля доступа на объекты 
информационной деятельности. Приведены структурная схема системы аутентификации 
личности по голосу и алгоритм расчета кепстральных коэффициентов с последующим 
их анализом в качестве информативных параметров для проведения аутентификации 
личности по голосу.  

This article takes up issues concerning enhancing effectiveness of control and access 
management systems based on improving of automatic voice recognition systems for access 
control of objects of information activity. Structure chart of voice based authentication system 
and algorithm for computing of cepstral coefficients with their subsequent analysis as 
informational parameters for voice based authentication were presented.  

Ключевые слова: аутентификация личности по голосу, речевой сигнал, 

кепстральные коэффициенты. 
Key words: voice based identity authentication, voice signal, cepstral coefficients. 

 
Введение 

Одним из важнейших направлений повышения безопасности информации, 

обрабатываемой и хранящейся на объектах информационной деятельности, является 

разработка эффективных автоматизированных систем контроля и управления доступом (СКУД) 

на эти объекты. 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности СКУД на основе 

усовершенствования автоматизированных систем распознавания личности по голосу. 

Систему распознавания личности предлагается строить на основе  структурных 

элементов классической теории распознавания образов. Главным заданием системы 

распознавания личности является решение задач параметризации и классификации (принятия 

решения) [1, 2]. 

 

Алгоритм расчета кепстральных коэффициентов речевого сигнала 
Система распознавания личности производит анализ предъявленных 

аутентифицируемой личностью биометрических информативных признаков и полученных на их 

основе образов, описание входных параметров, характеризующих предъявленные образы, 

поиск информативных параметров, достаточных для правильного распознавания, описание 

образов в пространстве преобразованных информативных параметров, а также сравнение 
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входных параметров с эталонными и принятие решения по отнесению личности к 

определенному классу. 

Структурная схема системы аутентификации личности по голосу, включающая в себя 

подсистемы сканирования, предварительной обработки сигнала, параметризации речевого 

сигнала, принятие решения (классификации) и базы данных (БД), представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы аутентификации личности по голосу 

 

При распознавании личности по голосу в качестве анализируемого образа выступает 

временная зависимость, описывающая речь конкретного человека. Сложность задачи 

распознавания личности по голосу заключается в нахождении информативных параметров, 

гарантированно характеризующих личность говорящего, и разработке методов их 

эффективного выделения для обработки в оптимальном математическом представлении. 

Именно „удачная” реализация выделения информативных параметров является основой для 

принятия системой аутентификации достоверного решения. 

В результате сравнительного анализа используемых на практике параметров [3] 

предлагается в качестве контролируемых параметров речевых сигналов рассматривать 

кепстральные коэффициенты. 

Кепстральные коэффициенты предлагается определять на основе следующего 

алгоритма:  

первый шаг: применяем оконную функцию Ханна [4]; 

второй шаг: вычисляем коэффициенты линейного предсказания [5]; 

третий шаг: определяем кепстральные коэффициенты из коэффициентов линейного 

прогнозирования. 

На рис.2 представлены результаты расчета кепстральных коэффициентов для речевого 

отрезка «говорите медленнее», произнесенного три раза одним и тем же диктором, 

находящимся в спокойном психофизиологическом (эмоциональном) состоянии. 

сканирование предварительная 
обработка 

параметризация классификация 

из БД  

 S1 

: 

Sn 
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Рис. 2. Речевые отрезки и их кепстральные коэффициенты 

 

Эксперименты, в процессе которых разные дикторы многократно произносили различные 

фразы, показали хорошую повторяемость кепстральных коэффициентов. 

Количественным показателем могут служить коэффициенты корреляции, рассчитанные 

при произнесении одной и той же фразы одним и тем же диктором. Например, коэффициенты 

корреляции, рассчитанные для кепстральных коэффициентов при произнесении фразы 

«говорите медленнее» одним и тем же диктором 100 раз ровным спокойным голосом 

составили: для 160 кепстральных коэффициентов – от 0,949 до 0,980, а для 20 кепстральных 

коэффициентов – от 0,990 до 0,999. 

Анализ показал, что информативными для возможности проведения аутентификации 

личности являются первые 12-20 кепстральных коэффициентов.  



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           285

Рассчитанные на этапе параметризации кепстральные коэффициенты могут быть 

применены в подсистеме принятия решения (классификации) в качестве входных параметров 

искусственной нейронной сети, построенной на основе двухслойного перцептрона [6]. 

 

Выводы 
В статье приведены результаты анализа использования кепстральных коэффициентов в 

качестве информативных параметров для проведения аутентификации личности по голосу в  

автоматизированной системе осуществления контроля доступа на объекты информационной 

деятельности. В результате экспериментов было выявлено, что информативными для 

возможности проведения аутентификации являются первые 12-20 кепстральных 

коэффициентов, которые могут быть применены в подсистеме принятия решения системы 

аутентификации личности по голосу в качестве входных параметров искусственной нейронной 

сети. 
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ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 

 
Рассмотрена проблема обеспечения ЭМС технических средств в киноконцертном 

комплексе. Исследованы системные подходы с использованием современных 
компьютерных методов моделирования для решения этой проблемы.  Обобщен процесс 
проектирования с помощью программы FEKO. 

The problem of EMC hardware in the cinema complex is considered. Systems 
approaches using modern computer modeling techniques to solve this problem are 
investigated.  Design process using FEKO is generalized. 

Ключевые слова: совместимость, программа, алгоритм, поле, зона, метод, 

моделирование. 

Key words: compatibility, program, algorithm, field, area, method, modeling. 

 

Вступление 
Проблема  обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств в 

киноконцертном комплексе охватывает широкий комплект оборудования. О сложной 

электромагнитной обстановке (ЭМО), которая формируется различным оборудованием в 

составе киноконцертного комплекса свидетельствуют результаты проведенных измерений в 

киноаппаратной [1]. Достоверное знание уровней и пространственного распределения 

электромагнитных  полей от разных блоков  – необходимое условие качественного и 

безопасного функционирования и эксплуатации оборудования. 

Существует необходимость разработки общих рекомендаций, методов и приемов 

измерения и оценки ЭМО непосредственно на рабочем месте. Для решения   задач и 

обеспечения ЭМС киноконцертного  комплекса необходим системный подход с использованием 

современных компьютерных методов моделирования ЭМО. 

 
Программа FEKO 

В настоящее время основной тенденцией развития программ проектирования 

радиоэлектронных систем можно считать интеграцию подсистем проектирования 

ориентированных на разработку узких классов радиоэлектронной аппаратуры в единую 

систему, поддерживающую процесс разработки всех устройств. В рамках этой тенденции 

средства проектирования различных по основам функционирования и методам 

математического анализа устройств объединяются вместе на базе единой платформы, 

позволяющей интегрировать результаты работы разных программ с целью создания проекта 

всей радиоэлектронной системы в целом. Особый интерес здесь приводит к появлению 

возможности интеграции средств проектирования цифровой и аналоговой аппаратуры, которая 

по большей части является СВЧ аппаратурой [2]. 
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Программа FEKO (FEldberechnung bei Korpern mit beliebiger Oberlache - Расчет поля с 

учетом тел произвольной формы) представляет новый подход к проектированию трехмерных 

СВЧ устройств, основанный на нескольких методах расчета. FEKO - это универсальная 

платформа, которая объединяет утилиты EDITFEKO, POSTFEKO, PREFEKO, OPTFEKO, 

TIMEFEKO для проектирования больших электрических систем  [3]. 

FEKO позволяет рассчитывать поля, наводимые информационными линиями 

(коаксиальные кабели, витые пары, двухпроводные линии и т.д.), а также их взаимное влияние. 

Кроме того, подпрограмма CableMod содержит средства, поддерживающие решение задач 

прохождения информационных сигналов через информационные линии передачи. 

Алгоритм решения трехмерных задач электродинамики в частотной области – ядро 

программы FEKO. Для решения электродинамических задач используются три метода: метод 

моментов (МОМ), метод физической оптики (МФО), однородная теория дифракции (ОТД) [4]. 

Решение одной и той же задачи методами, принципиально отличающимися друг от друга, 

например с помощью метода конечных элементов High Frequency System Simulator (HFSS), 

метода моментов и методов геометрической оптики (FEKO), приводят к тому (если решение 

получаются близкими, или адекватными), что компьютерное моделирование – дает точное 

решение. 

Процесс проектирования с помощью FEKO включает в себя ряд стандартных шагов: 

1. Создание модели анализируемой структуры, в том числе: 

- создание трехмерной графической модели структуры (чертежа); 

- задание параметров материалов, из которых состоит структура. 

2. Определение электродинамических параметров структуры, включающее: 

- задание граничных условий на поверхностях, формирующих анализируемый объект; 

- определение и калибровка портов; 

- задание параметров решения. 

3. Электродинамический анализ исследуемого объекта, в том числе: 

- анализ объекта в полосе частот; 

- параметрический анализ объекта; 

- параметрическая оптимизация объекта. 

4. Визуализация результатов электродинамического анализа, включающая: 

- построение графиков в декартовых, полярных координатах, диаграмм Смита, диаграмм 

направленности и т.д.; 

- анимация распределений электромагнитного поля и электрического тока; 

- сохранение результатов анализа в файлах данных, включающем объекты произвольных 

форм. 

 
Метод моментов 

Базовым методом FEKO является метод моментов (MoM). Метод моментов – это способ 

решения интегральных уравнений.  Электромагнитные поля вычисляются после расчета токов 

на проводящих поверхностях и эквивалентных электрических и магнитных токов на поверхности 

диэлектрического твердого тела. Токи находят, используя линейную комбинацию базовых 
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функций, а коэффициенты при них получаются, решая систему линейных уравнений. Как только 

распределение тока найдено, может быть рассчитаны ближнее поле, дальнее поле, диаграмма 

направленности излучения, направленность и входное сопротивление антенн [4]. 

Метод моментов (MОM) состоит из следующих этапов решения электродинамической 

задачи:  

- металлические элементы анализируемой структуры заменяются эквивалентными 

электрическими поверхностными токами; 

-  решается задача возбуждения окружающей среды данными токами. При этом среда 

может быть сложной, то есть может содержать магнито-диэлектрические слои. 

 

Метод физической оптики 
Метод физической оптики (МФО) – это классический метод приближенного решения 

электродинамических задач, который называют также методом Кирхгофа [5]. 

В рамках этого метода задача поиска распределения токов на металлических 

поверхностях исключается, а ток приближенно вычисляют через магнитное поле падающей на 

объект волны. Конкретно его полагают равным удвоенному касательному магнитному полю 

падающей волны. Далее рассеянное поле вычисляют с помощью аппарата функций Грина 

через заданное распределение токов. МФО на хорошем уровне работает при решении задач 

рассеяния плоских волн на объектах больших размеров. При уменьшении размеров объекта 

аппроксимация тока магнитным полем падающей волны становится неверной. 

 

Однородная теория дифракции 
        Однородная теория дифракции (ОТД) – более современный метод приближенного 

решения задач рассеяния волн на больших объектах. В рамках этого метода поверхность 

объекта представляют набором плоских многоугольников, имеющих общие ребра. Поле, 

рассеянное многоугольником, разделяется на две составляющие: геометро-оптическая часть, 

сформированная плоской поверхностью и поле порожденное ребрами. Метод ОТД считается 

более точным, чем МФО и имеет примерно те же пределы применимости. 

Задачи, включающие большие объекты, обычно решаются с использованием метода 

физической оптики (PO) и её вариантов, или используя однородную теорию дифракции (UTD). 

В комплексе FEKO (рис. 1) эти решения объединены с MoM на уровне матрицы 

взаимодействий. 
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Рис. 1. Композиция комплекса FEKO 

 
Это - существенный шаг к решению задач, когда рассматриваемый объект слишком 

большой (в терминах длин волны) чтобы его моделировать методом MoM, но слишком 

маленький, чтобы применять только асимптотическую аппроксимацию UTD. Используя 

гибридизацию методов MoM/PO или методов MoM /UTD, критические области структуры можно 

рассматривать, используя MoM, а остающиеся области (обычно большие, плоские или 

искривленные металлические поверхности) используют аппроксимацию PO или UTD. В FEKO 

предусмотрен вывод сигналов во временной области, для чего в ней имеются гармонические 

источники. Преобразования из частотной во временную область выполняется с помощью 

оператора e tj . Различные источники позволяют описывать возбуждение как падающую 

плоскую волну, напряжение в разрыве структуры (между проводными сегментами), и 

магнитным кольцевым током (TEM-Frill), которым может быть смоделирован коаксиальный 

фидер. 

 

Выводы 
1. Главная особенность программы FEKO, отличающая ее от других коммерческих 

программ электромагнитного проектирования - удачное сочетание базового метода моментов, с 
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приближенными аналитическими методами: методом физической оптики и однородной теории 

дифракции. 

2. С помощью данных программ можем прогнозировать электромагнитную обстановку на 

стадии проектирования нового объекта, используя разработки модифицированных методов 

расчета и анализа распределения энергии электромагнитного поля сформированного линиями 

электропитания и с разной геометрической конфигурацией, расположенных в среде с 

препятствиями, в частности  киноконцертного комплекса и тем самым обеспечить условия ЭМС 

аппаратуры. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
 

Целью данного исследования является рассмотрение существующих технологий 
передачи информации по силовой электрической сети низкого напряжения на основе 
теоретического исследования для определения оптимальных условий использования 
той или иной технологии. В исследовании также рассматривается SFSK модуляция и 
возможность ее внедрения в область коммуникации с помощью силовой электросети. 

The purpose of this research is consideration of existing technology of transmitting data 
by power line of the low voltage by theoretical research for determination of the optimum 
conditions of the use one or another technology. In research it is also considered SFSK 
modulation and a possibility of its use in Power Line Communication. 

Ключевые слова: передача данных, силовая электрическая сеть, сигнал, модуляция. 
Key words: data transmission, power line, signal, modulation. 

 

Вступ 

Метою даного дослідження є розгляд існуючих технологій передачі інформації силовою 

електричною мережею низької напруги на основі теоретичного дослідження для визначення 

оптимальних умов використання тієї чи іншої технології. В дослідженні також розглядається 

SFSK модуляція і можливість її впровадження в область комунікації за допомогою силової 

електромережі. 

Силова електрична мережа загального користування є універсальною провідною 

системою, що є в кожному службовому і житловому приміщенні. Саме широке розповсюдження 

робить її привабливим середовищем для передачі інформації, оскільки немає потреби 

прокладати додаткові проводові комунікації. 

Протягом останньої чверті ХХ століття властивості електричної мережі, як комунікаційного 

середовища були добре вивчені. Наприклад, широко відомі роботи дослідників Малака і 

Енгстрома, О’Ніла, Вінеса і Труссела, Достерта і Циммермана, Кочеткова [1]. В них були 

розкриті частотні і шумові властивості електричної мережі, і ефекти, що заважають передачі 

комунікаційного сигналу. На основі даних досліджень цілий ряд великих компаній виробників 

елементної бази, таких як Philips, National Semiconductor, Echelon, Intellon розробили і 

налагодили серійний випуск електронних компонентів, призначених для виробництва приладів 

передачі даних силовою електричною мережею.  

 

1. Низьковольтна електрична мережа, як середовище передачі інформації 
В силовій електричній мережі присутня величезна кількість шумів і небажаних процесів, 

таких як: хвильові процеси при поширенні сигналу, непередбачуваний, малий за модулем 
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повний опір електромережі, нелінійність повного опору електромережі, непередбачувана 

величина згасання сигналу, резонанси в мережі на окремих частотах, що призводять до 

значного послаблення інформаційного сигналу, широкосмугові імпульсні завади від потужних 

споживачів електроенергії (газорозрядні лампи), найбільш небезпечними є завади в широкій 

смузі частот від імпульсних джерел електроживлення (наприклад блок живлення телевізійного 

приймача або комп’ютера) [1]. Через сукупну дію цих факторів силова електрична мережа 

розглядається як надзвичайно складне середовище для передачі інформації.  

На цей час у світі застосовується ряд комунікаційних систем передачі даних силовою 

електричною мережею. Вони розрізняється передбачуваною областю застосування (бітова 

апаратура, промислова автоматика, система передачі інформації), алгоритмами роботи, видом 

модуляції, робочими частотами і т.д.  

Подальший розвиток технології вузькосмугової передачі інформації силовою електричною 

мережею йде шляхом підвищення якості передачі інформації за рахунок використання нових 

способів цифрової обробки комунікаційного сигналу. Крім того, масове впровадження пристроїв 

на базі технології передачі даних силовою електричною мережею вимагає радикального 

зниження вартості комунікаційних пристроїв за рахунок застосування новітньої мікроелектронної 

бази і високоефективних способів формування й обробки сигналу.  

 

2. Основні технології 
Технологію передачі даних силовою електромережею (PLC-технологію) поділяють на 

широкосмугову (Broadband over Power Line) (з шириною спектру 2 ... 30 МГц) зі швидкістю 

передачі даних 2 ... 200 Мбіт / с і вище і вузькосмугову (3 ... 500 кГц) зі швидкістю до 128 До біт / 

с і більше. У свою чергу, вузькосмугова PLC-технологія поділяється на низькошвидкісну (до 10 К 

біт / с) і високошвидкісну (більше 50 Кбіт / с). 

 

2.1. Широкосмугова технологія (BPL) 
В основі широкосмугової технології передачі даних з використанням в якості фізичного 

середовища дротів електромережі, лежить метод передачі, за якого високошвидкісний потік 

даних розділяється на кілька відносно низькошвидкісних потоків, кожний з яких передається на 

окремій піднесівній. Цей метод модуляції одержав назву OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing – мультиплексування з ортогональним частотним розділенням). Пропускна здатність 

системи передачі цифрової інформації тим вище, чим більше потужність модульованого сигналу 

й ширше частотний спектр. На практиці, щоб забезпечити електромагнітну сумісність 

устаткування, потужність сигналу обмежується відповідними нормативними документами. 

Наприклад, у США діє стандарт FCC (Federal Communication Commission – Федеральної комісії 

США по засобах зв'язку), у країнах Європи – CENELEC (Commission Europeenne de 

Normalisation Electrique – Європейського комітету з електротехнічним стандартам). Тому, щоб 

досягти оптимальної пропускної здатності при заданій ширині спектра, необхідно 

використовувати ефективні способи модуляції. Якщо збільшення обсягу переданої інформації 

досягається за рахунок росту швидкості модуляції однієї несівної (інакше кажучи, за рахунок 
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зменшення тривалості символів), це приводить до розширення спектра. Однак при малій 

тривалості символів збільшується спотворення сигналу, викликане міжсимвольною 

інтерференцією, оскільки тривалість символів стає рівною або навіть меншою за час затримки 

поширення. 

При використанні OFDM-модуляції збільшення пропускної здатності відбувається не за 

рахунок скорочення тривалості переданих символів, а завдяки істотному збільшенню числа 

інформаційних каналів (піднесівних). У випадку використання OFDM-модуляції тривалість 

переданих на піднесівній символів збільшується, але при цьому для їхньої передачі не потрібна 

широка смуга частот.[2] 

 

2.2. Вузькосмугова технологія 
Спектр сигналу у цій технології значно вужчий, ніж у широкосмуговій і становить 3...500 

кГц. При цьому швидкість передачі є значно нижчою: з низькошвидкісної вузькосмуговой 

технології до 10 кбіт/с і високошвидкісної  –більше 50 кбіт/с. У вузькосмуговій технології для 

передачі використовуються такі модуляції, як: АМ-2, ЧМ-2, ФМ-2, а також модуляції з 

розширеним спектром. 

Основні сфери застосування вузькосмугової PLC-технології: 

- автоматизовані системи управління технологічними процесами (SCADA); 

- автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів (AMM / AMI / AMR); 

- системи контролю та управління доступом; 

- системи відеоспостереження, безпеки, охоронної, пожежної та іншої сигналізації; 

- "розумний дім"; 

- домашня автоматизація. 

При створенні мереж збору показань електролічильників, датчиків і вимірювальних 

пристроїв, особливо в складних умовах підземних комунікацій, коли відсутня можливість 

бездротового зв'язку (ZigBee, GPRS і т.д.), існуюча електропроводка, що використовується в 

PLC-технології, – найбільш природне середовище для передачі даних.  

Щоб не створювати проблем з електромагнітною сумісністю устаткування для передачі 

даних з використанням вузькосмугової PLC-технології, був обраний діапазон частот нижче 500 

кГц. У стандарті CENELEC EN 50065-1 ("Передача сигналів по низьковольтних електромережах 

у діапазоні 3...148,5 кГц"), крім смуги частот, регламентується максимальна амплітуда сигналів з 

врахуванням припустимого рівня випромінювань (див. табл. 3). В американському стандарті 

FCC дозволяється використовувати більш широкий діапазон частот (до 500 кГц). Це 

обумовлено тим, що в Північній Америці не використовується радіомовлення в довгохвильовому 

діапазоні, а смуга частот 525,0...1,71 МГц виділена для середньохвильового радіомовлення. 

Швидкість передачі й вид модуляції сигналу в стандарті CENELEC EN 50065 не нормуються.[3] 

 

3. SFSK модуляція 
Окрім вищезазначених видів модуляції, у вузькосмуговій технології передачі даних 

силовою електричною мережею використовується, так звана,  SFSK (Spread Frequency Shift 
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Keying), що перекладається, як "розширена" частотна модуляція. Це відносно новий тип 

модуляції, проте він має високі перспективи щодо можливості впровадження у комунікаційних 

мережах з підвищеним рівнем завад, зокрема PLC. В документі, що описує її, сказано, що SFSK 

"поєднує в собі деякі з переваг класичної системи з розширеним спектром з класичної простоти 

ЧМ".  

Як і в будь-якій ЧМ модуляції, сигнали "1" і "0" передаються на відповідних їм частотам. У 

SFSK, на відміну від інших схем, ці частоти рознесені на великий інтервал. 

В середовищі передачі окремі частоти зазнають різного і незалежного впливу шумів і 

загасання сигналу, що забезпечує високу завадостійкість від вузькосмугових завад. Наприклад у 

PLC-модемі АМІS-49587, який призначається для регулювання вуличного освітлення, частоти 

"1" і "0" розташовуються у діапазоні від 9 до 95 кГц з типовим 10 кГц інтервалом. 

Схема модуляції і демодуляції SFSK сигналу показана на рис. 1. На передавальній 

стороні електронним перемикачем, згідно з вхідним повідомленням визначається, сигнал якої 

частоти, "1" чи "0", передається в канал. На приймальній стороні проводиться співставлення 

отриманої частоти з еталонними, що і визначає високий або низький рівень сигналу.  

 

 
Рис. 1. Передача і прийом сигналу при SFSK модуляція 

 

SFSK визначається стандартом IEC 61334 (Раніше IEC 1334), який належить до серії 

стандартів, призначених для дистанційного зчитування показань вимірювальних приладів. 

Даний тип модуляції має вищу завадостійкість ніж звичайні ЧМ або ФМ модуляції, а також 

є простішим і дешевшим в порівнянні з технологіями розширеного спектру (наприклад OFDM). 

 
Висновки 

Технологія широкосмугової передачі даних електромережею, інакше кажучи, технологія 

BPL (Broadband PowerLine) або PLC (Powerline Communication), – це порівняно нова 

телекомунікаційна технологія, що увібрала передові досягнення в області цифрової обробки 

сигналів і завадостійкого кодування, що дозволило досягти нового якісного рівня передачі 

даних. Завдяки такому рівню, широкосмугова PLC-технологія в цей час уже досить широко 

застосовується в різноманітних сферах і в багатьох з них на рівні конкурує з іншими 

високошвидкісними дротовими й бездротовими технологіями передачі даних. 

Щодо вузькосмугової технології, то розглянуті специфікації далеко не єдині з існуючих. 

Широко поширене обладнання, створене на базі PLC-специфікацій KNX, LonWorks, IEC 61334, 
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HomePlug C & C та ін, забезпечує порівняно невелику швидкість передачі даних – всього 0,3 ... 

10 Кбіт/с, що вже в багатьох випадках не задовольняє ні споживача, ні енергогенеруючі і 

сервісні компанії. В останні роки завдяки зусиллям провідних гравців PLC-ринку з'явилося 

обладнання, створене на базі нових PLC-специфікацій, в якому забезпечується більш висока – 

до 128 Кбіт/с швидкість передачі даних.  
Обидві технології мають свої переваги і недоліки. Так, наприклад, в широкосмуговій 

технології значно вища швидкість передачі даних, ніж у вузькосмуговій, – це її головна перевага. 

Проте у вузькосмуговій – значно менше загасання сигналу, а отже вона може забезпечити 

комунікацію на більших відстанях без використання ретрансляторів. До того ж обладнання для 

вузькосмугової технології є значно простішим і дешевшим. Тому у різних випадках можуть 

використовуватись як одна, так і інша технології, до того ж потрібно зазначити, що вони не 

конфліктують між собою, а тому можуть використовуватись одночасно. 
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УДК 621.39  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МУЛЬТИГИГАБИТНЫХ СЕТЕЙ 
 

В статье исследованы проблемы развития мультигигабитных сетей  поколения 4G. 
Проведен анализ факторов, ограничивающих развитие данной технологии, 
сформулированы основные задачи увеличения пропускной способности канала и 
предложены методы их решения.  

Problems of multi-gigabit networks 4G generation are considered. Factors limiting 
development of this technology are analysed. Basic problems of increasing channel capacity 
are formulated. Methods for solving them are proposed.  

Ключевые слова: беспроводная связь, мультигигабитные сети, 4G, пропускная 

способность, MIMO, OFDM. 

Key words: wireless communication, multi-gigabit, 4G, channel capacity, MIMO, OFDM. 

 
Вступление 

 В современных сетях связи применяются самые разнообразные технологи. Новые 

технологии не успевают найти широкого применения. Технологии LTE (Long Term Evolution – 

мобильная передача данных) и WiMax (фиксированный и мобильный доступ) нашли широкое 

применение в телекоммуникациях. Стандарты WirelessMAN-Advanced (известен как IEEE 

802.16m) и LTE-Advanced (разработан 3GPP) официально включены в процесс утверждения 

IMT-Advanced как технологии 4-го поколения-4G [1]. 

Ряд важных характеристик соответствует жестким требованиям. В реальной ситуации 

пользователь не может получить идентичные характеристики. Пропускная способность 

физического канала, скорость передачи информации отличаются от величин, полученных при 

идеальных условиях. Задача состоит в нахождении и исследовании факторов, влияющих на 

пропускную способность в мультигигабитных сетях. Возрастает необходимость использования 

интерактивных сервисов, полоса частот для которых должна быть вплоть до 100 МГц. 

Актуальность статьи связана с увеличением спроса на эти услуги. Соответственно возникает 

задача развития существующих технологий, с помощью которых они реализованы. Первым 

шагом является нахождение направлений ее развития. 

 

I. Пропускная способность сетей 4G 
Четвертое поколение систем связи должно обеспечивать скорость в нисходящем канале 

до 100 Мбит/с для мобильных и 1 Гбит/с – для фиксированных абонентов. Изначально эти 

требования были сформулированы в ITU-R M.1645. На технологическом уровне системы 4G 

характеризуются: 

- полным переходом к модуляции OFDM, что обеспечивает работу в условиях 

переотражений; 
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- высокой гибкостью при выборе частотных полос, диапазонов, адаптивной перестройкой 

методов модуляции; 

- применением наиболее совершенных методов канального корректирующего 

кодирования; 

- возможностью интеграции систем различных стандартов на базе единой NGN-сети 

(переход к протоколам IPv6). 

Оценить эффективность системы связи можно через показатель   
  /R C ,      (1) 

где   2log (1 / )c шC P P  – пропускная способность канала согласно формуле Шеннона; R – 

скорость передачи информации. 

Использование многопозиционной модуляции позволяет повысить скорость передачи по 

сравнению с двоичной. Передача информации с помощью многомерных сигналов позволяет 

приблизится к пропускной способности в области высоких частот [1].  
Для оценки эффективности систем связи можно использовать коэффициент частотной 

эффективности (2):  
  /R ,      (2) 

где R  – скорость передачи информации;   – ширина полосы частот, занимаемая сигналом.[2] 

Скорость передачи информации зависит от типа модуляции и количества 

пространственно-мультиплицированных слоев (4): 

  mod 168 /rbR N N кб с ,   (3) 

где modN  – число битов на один модуляционный символ для выбранного типа модуляции; для 

64QAM – 6; rbN  – число блоков-источников, зависит от полосы пропускания; для 20 Мгц – 100. 

Таким образом, используя формулу (3) теоретически можно достичь скорости R = 100.8 Мбит/с 

при заданных условиях. Формула справедлива для LTE сетей. 

Первым фактором, влияющим на показатели сети, является тип модуляции. В каналах с 

замираниями находят широкое применение сигналы с расширенным спектром и сигналы с 

ортогональной частотной модуляцией (OFDM), которая использует большое количество близко 

расположенных ортогональных поднесущих (рис. 1).[1] 

Применение OFDM-сигналов не приводит к увеличению требуемой полосы частот. 

Рассмотрим архитектуру сети LTE. В нисходящем канале OFDM используется для передачи 

сигнала и множественного доступа (мультиплексирования абонентских каналов). В восходящем 

канале используется развитие OFDM – SC-FDMA (Single-Carrier Frequency-Division Multiple 

Access). Модуляционные символы передаются последовательно, а не параллельно, и 

единовременно передается только один модуляционный символ – это главные отличия от 

OFDM. Важная задача состоит в определении максимального числа поднесущих и 

исследование влияния шага f  между поднесущими и полосы пропускания на характеристики 

канала. 
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Рис. 1. Принцип OFDM модуляции 

 

Вторым фактором можно считать развитие технологии MIMO (Multiple Input Multiple 

Output, рис. 2). 

  
Рис. 2. Диаграмма MIMO системы с M передатчиками и N приемниками 

 

На данный момент известны такие конфигурации: схемы с одной, двумя и четырьмя 

передающими и приемными антеннами в различных сочетаниях. В пространственно-

мультиплексированном режиме для группы абонентских устройств одновременно по всем 

антенным каналам может передаваться только два логически независимых информационных 

потока. В режиме диверсифицированной передачи (антенные каналы используются для 

передачи одного потока данных) есть возможность повысить скорость передачи через 

повышение качества канала. Эта техника используется для борьбы с замираниями в 

радиоканале.[3] 

Проблема исследования состоит в развитии диверсифицированного режима, а также 

развитие MIMO-схем. 

Третьим фактором является мобильность абонентов. Ericsson достигли скорости 1 Гбит/с 

по нисходящему каналу в фиксированном режиме. Достигнуть этой же пропускной способности 

при высокой мобильности еще не удавалось никому. [4]  
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Все три фактора составляют проблемные места и направления развития технологий 4G. 

II. Повышение производительности сетей 4G  
Решениями в задаче повышения производительности мультигигабитных систем могут 

быть: 

1) Дальнейшее развитие видов модуляции, а именно: 

- создание пространственно разнесенных сигналов с большим количеством поднесущих 

или же исследование конечно возможного их числа, при котором они справляют позитивный 

эффект на характеристики канала; 

- варьирование шагом поднесущей (а именно уменьшение его). 

2) Развитие MIMO-схем: 

- создание схем с шестью принимающими и передающими антеннами и обоснование 

целесообразности осложнения схемы; 

- прогресс в диверсифицированном режиме, что повлечет за собой изменения качества 

передачи информации. 

Ниже показан график зависимости пропускной способности канала от соотношения 

сигнал/шум для различных MIMO-схем (рис. 3) 

 
Рис. 3. Пропускная способность канала в системах MIMO 

Краткие сведения об основных технологиях, которые применяются при построении MIMO 

систем: 

- STBC (Space-time block coding) - алгоритм пространственно-временного кодирования, 

который реализует передачу нескольких копий потока данных через несколько антенн и 

позволяет использовать различные версий полученных данных для повышения надежности 

передачи данных. 

- BLAST (Bell Labs Space-Time Transformation) - технология предназначена для: 

распределения потоков модулированных данных по нескольким антенно-фидерным трактам 

приемопередающего устройства; распределения входящих модулированных сигналов по 

временным слотам. 
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- Vertical-BLAST - алгоритм с вертикальным распределением временных слотов/ 

- HYBRID MIMO (объединение STBC и BLAST). [5] 

3) Перспективы в развитии сетевой инфраструктуры SAE – System Architecture Evolution, 

которая обеспечивает непрерывное обслуживание абонента при его перемещении между 

сетями беспроводного доступа. 

 

Выводы 
Основными результатами работы можно считать: 

1. Проанализированы проблемы сетей поколения 4G, а именно увеличение частотной 

эффективности и пропускной способности. 

2. Выявлены направления дальнейшего развития исследований телекоммуникационных 

беспроводных сетей: применение новых видов модуляции, MIMO-схем, 

усовершенствованной сетевой инфраструктуры. 

3. Предложены варианты решения проблемных вопросов в сетях 4G, что позволит 

предоставлять гигабитные услуги на высокой скорости.  
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВІДНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ MESH LITE 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ТЕЛЕМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
Метою роботи є дослідження особливостей безпровідної мережевої технології 

Mesh Lite та її застосування при передачі телеметричної інформації. В результаті 
дослідження було визначено, що мережа Mesh Lite може мати широке застосування в 
телеметрії, зокрема у випадках, коли основними вимогами до системи є висока 
надійність, велика дальність зв’язку, економічність і простий протокол функціонування. 

The purpose of the article is studying features of Mesh Lite network technology and its 
application when transfering telemetric information. The result of this study is that Mesh Lite 
network can have wide application in telemetry, especially when main needs required to the 
system are reliability, long-range connection, economy and simple protocol of functioning. 

Ключові слова: телеметрична система, технологія Mesh Lite, координатор, 

маршрутизатор, ретрансляція. 
Key words: telemetric system, Mesh Lite technology, coordinator, router, retransmission. 
 

Вступ 
Основними вимогами, які ставляться до сучасних телеметричних систем, являється 

можливість одночасної передачі великої кількості різних параметрів, забезпечення заданої 

точності, високий рівень автоматизації процесів збору, передачі і обробки даних, забезпечення 

необхідної дальності та високої швидкості передачі даних, надійність телеметричної апаратури. 

Очевидно, що конкретні вимоги до телеметричної системи, а також особливості її побудови 

суттєво залежать від її призначення та умов використання. 

В даній роботі представлено вирішення завдання передачі телеметричних даних при 

необхідності забезпечення низького енергоспоживання, високої дальності дії вузлів мережі та 

низької вартості за допомогою безпровідної мережевої технології Mesh Lite. 
 

Сучасні телеметричні системи 
Сучасна телеметрія вирішує широке коло проблем, пов'язаних з отриманням, 

перетворенням, передачею та обробкою вимірюваної інформації, що використовується при 

управлінні віддаленими об'єктами, визначенні їх стану або при вивченні фізичних процесів у 

місцях, де безпосередня присутність спостерігача ускладнена або неможлива. 

Характерною рисою сучасних засобів телеметрії, що використовуються при випробуванні 

та цільовому застосуванні об'єктів телеконтролю, є високий рівень автоматизації всіх процесів 

отримання, передачі та обробки вимірюваної інформації. Пристрої автоматичного 

перетворення, кодування та обробки телеметричної інформації, побудовані з широким 

застосуванням мікропроцесорів, спеціалізованих універсальних цифрових обчислювальних 
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машин, гарантують високу точність і оперативність отримання даних телевимірювань при числі 

параметрів, вимірюваних на одному об'єкті, що доходить до кількох тисяч [1]. 

 

Безпровідні технології, що застосовуються в телеметрії 
В якості середовища передачі даних в телеметрії використовуються як безпровідні 

(GSM/GPRS, ZigBee, WiFi, WiMax), так і провідні мережі (електричні або оптичні). 

Широке застосування безпровідних технологій в телеметричних системах обумовлено 

простотою інсталяції і високою надійністю радіочастотних систем передачі даних. В багатьох 

практичних випадках підвести провідні лінії зв'язку до об'єкту спостереження або надзвичайно 

складно, або неможливо фізично [2]. 

У промислових телеметричних системах знаходять застосування практично всі стандарти 

безпровідної передачі даних. Ключові чинники, що визначають вибір того або іншого 

безпровідного рішення:  

 відстань передачі даних і характеристики простору; 

 швидкість передачі інформації; 

 вимога сумісності з існуючими стандартами; 

 кількість працюючих пристроїв в мережі. 

У випадку, коли необхідно побудувати систему телеметрії з мінімальною вартістю і 

низьким енергоспоживанням всіх пристроїв мережі, часто звертаються до технологій, які 

розраховані на роботу в безліцензійних діапазонах 433, 868 і 2400 МГц. Однією з таких 

технологій є Mesh Lite. Розглянемо основні характеристики цієї технології в наступному розділі. 
 

Основні особливості технології Mesh Lite 
Меsh Lite – це топологія типу “кластерне дерево”, яка працює у вільному від ліцензування 

діапазоні частот 868 МГц. Ця частота робоча частота дозволяє реально збільшити дальність дії 

між двома вузлами до 1 км. Крім того, оскільки вузли мережі Меsh Lite можуть функціонувати як 

логічні ретранслятори, дальність дії може бути збільшена до декількох кілометрів за допомогою 

додаткових вузлів. Основна ідея мережі Меsh Lite була запозичена з протоколу мереж ZigBee. 

Технологія Меsh Lite розроблена фірмою Telit RF і розрахована на роботу на обладнанні 

даної фірми. Особливий інтерес для телеметрії представляють модулі сімейства Tiny One Pro 

(рис. 1, а) і Tiny One Plus (рис. 1, б). Вони мають додатковий набір цифрових та аналогових 

входів/виходів, що використовуються для зняття інформації та керування [3]. 

 
а)                                                               б) 

 
Рис. 1. Модулі Tiny One Pro (а) і Tiny One Plus (б) 
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Мережа топології Mesh Lite включає три види пристроїв:  

• координатор або майстер мережі - пристрій найвищого рівня мережевої топології, який 

може обмінюватися даними тільки з пристроями, що знаходяться в його безпосередньому 

підпорядкуванні; керує роботою мережі в цілому; 

• маршрутизатор - пристрій, який є посередником між пристроями більш високого і 

низького рівнів і може бути кінцевим одержувачем даних; може бути підпорядкований 

безпосередньо координатору або іншому маршрутизатору; може виконувати роль 

ретранслятора; 

• кінцевий пристрій, що є найнижчим рівнем мережевої топології Mesh Lite, є джерелом 

або одержувачем даних; забезпечує можливість взаємодії тільки з маршрутизатором. 

Радіомодуль або радіомодем фірми Telit RF, запрограмований відповідним чином, може 

бути пристроєм кожного з трьох перерахованих вище видів. Кожен пристрій мережі Mesh Lite 

має унікальну MACCадресу з ієрархічною структурою, що дозволяє розрізняти пристрої різних 

рівнів. Приклад передачі повідомлення в мережі Меsh Lite зображено на рис.2, а.  

 

 
                                    а)                                                                          б) 

 
Рис. 2. Приклад проходження трафіка в мережі Меsh Lite 

 

Найбільш вразливою ланкою мережі Mesh Lite є координатор. При його виході з ладу 

працездатність мережі порушується. Відмова пристрою будь-якого іншого рівня не є критичною 

з точки зору функціонування мережі Mesh Lite. У випадку втрати одного з маршрутизаторів 

сусідні з ним пристрої автоматично знаходять інший вузол, здатний взяти на себе його функції 

(рис. 2, б). Вибір найбільш підходящого на роль нового маршрутизатора вузла відбувається, по-

перше, за рівнем сигналу RSSI (Received Signal Strength Indication - індикації рівня сигналу) і, по-

друге, за кількістю вільних MACCадрес. Перевагу буде надано тому вузлу, який володіє 

найбільшим рівнем RSSI і достатньою кількістю вільних MACCадрес (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Автоматичний вибір маршрутизатора в мережі 

 

Мікропрограмне забезпечення Меsh Lite від компанії Telit RF пропонує високу 

економічність і керування енергозбереженням. Це дозволяє використовувати технологію Меsh 

Lite в додатках з автономним та батарейним живленням. Для забезпечення енергозбереження 

розробники топології Mesh Lite реалізували два варіанти функціонування мережі. У першому з 

них координатор мережі постійно активний. Він контролює мережу і тому може здійснювати 

обмін даними з максимально високою швидкістю (рис. 4, а). За сигналами координатора окремі 

ділянки мережі періодично "прокидаються" і обмінюються повідомленнями. При другому варіанті 

функціонування вся мережа з топологією Mesh Lite знаходиться в сплячому режимі, включаючи 

координатор. Обмін даними відбувається в межах окремих сегментів мережі, які періодично 

"прокидаються" (рис. 4, б). Таким чином вдається не тільки знизити витрати електроенергії, але 

й уникнути вплив окремих сегментів мережі один на одного [4]. 

 

 
а)                                                           б) 

 
 

Рис. 4. Енергозберігаючі режими мережі Mesh Lite 

Отже, визначимо основні особливості мережі Mesh Lite: 

 простий протокол функціонування; 

 низьке енергоспоживання всіх пристроїв мережі; 

 низька вартість; 

 автоматична настройка і відновлення мережі; 

 можливість дистанційного керування кожним вузлом; 

 підвищена дальність зв’язку завдяки функції ретрансляції. 
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Висновки 
В даній роботі було досліджено особливості мережі Mesh Lite в якості середовища 

передачі телеметричної інформації. Враховуючи ці особливості технології Mesh Lite, можна 

зробити висновок, що вона буде мати широке застосування в сучасній телеметрії, і, передусім, в 

галузях, що вимагають високої надійності, великої дальності зв’язку, економічності і 

енергозбереження. Така технологія може бути використана в телеметричних системах, що 

призначені для роботи в таких сферах, як сільське господарство, дослідження дикої природи, 

водопостачання, розвідка, енергетика та ін. 
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УДК 621.3.087.92 

И.В. Михалкин 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровые в беспроводных системах 
связи требуются высокопроизводительные АЦП с разрешением более 10 разрядов, 
работающие в широкой полосе частот и имеющие малое энергопотребление.  

В статье приведено описание принципов построения и характеристик 
быстродействующих сигма-дельта модуляторов с непрерывным и дискретным 
временем преобразования, являющихся основой сигма-дельта АЦП, а также их 
сравнительный анализ. 

To convert analog signals to digital wireless communication systems require high-
performance ADCs with a resolution of 10 bits, working in a wide frequency band and having 
low power consumption.  

In this paper the design principles and characteristics of high-speed delta-sigma 
modulator with continuous and discrete-time transformation, which is the basis of sigma-delta 
ADC, are considered. Also their comparative analysis is given. 

Ключевые слова: сигма-дельта модулятор, сигма-дельта аналого-цифровой 

преобразователь, DTSD-архитектура, CTSD-архитектура, разрешающая способность, 

динамический диапазон. 
Key words: sigma-delta modulator, delta-sigma analog-digital converter, DTSD-architecture, 

CTSD-architecture, resolution, dynamic range. 

 
Введение 

В цифровых радиостанциях и системах мобильной связи для построения 

приемопередатчиков используются следующие две схемы – супергетеродинная (с однократным 

или многократным преобразованием частоты) и прямого преобразования частоты. Синтез 

сигналов, передаваемых в эфир, также осуществляется двумя методами: формированием 

передаваемого сигнала на низкой частоте с последующим переносом в область радиочастот и 

формированием передаваемого сообщения непосредственно на высокой частоте. 

Супергетеродинный приемник содержит смеситель, преобразующий высокочастотный сигнал в 

сигнал первой промежуточной частоты (ПЧ). Этот ПЧ-сигнал может быть оцифрован или 

направлен на следующий смеситель для преобразования в сигнал еще более низкой 

промежуточной частоты. На более низких частотах шумовые характеристики и линейность АЦП 

лучше, и перенос сигнала в более низкую ПЧ позволяет этим воспользоваться. Технология, 

известная как подквантование, используется для оцифровки реального полосового сигнала с 

частотой, отвечающей критерию Найквиста для ширины полосы частот сигнала, а не для 

абсолютного значения частоты. Используя эту технологию, АЦП оцифровывает реальный 

сигнал, который затем раскладывается на комплексные составляющие в цифровом блоке с 
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использованием методов цифровой обработки. Преимущества такой технологии – простота 

аппаратной части и меньшая стоимость. Эти преимущества становятся возможными, поскольку 

подквантование выполняет часть задачи переноса частоты вниз. Однако такая архитектура 

требует применения АЦП с повышенной тактовой частотой и увеличенным общим 

динамическим диапазоном (т. е. с меньшим уровнем шума и более высокой линейностью). 

Так до недавнего времени в качестве таких преобразователей чаще всего использовали 

конвейерные АЦП или АЦП поразрядного уравновешивания. К недостаткам этих АЦП относятся 

необходимость применения сложного фильтра, ограничивающего спектр сигнала на входе, и 

сравнительно большое энергопотребление. 

Сигма-дельта АЦП, работающие с дискретными отсчетами сигналов (Discrete-Time Sigma-

Delta – DTSD), также достаточно широко используемые в таких системах, тоже требуют 

применения фильтра на входе, а их полоса рабочих частот, как правило, не превышает 2 МГц. 

Эти факторы заставили разработчиков преобразователей с малой потребляемой мощностью, 

предназначенных для высокопроизводительных портативных систем, использовать сигма-

дельта АЦП, работающие с непрерывными сигналами и чаще всего называемые АЦП с 

непрерывным временем преобразования (Continuous-Time Sigma-Delta – CTSD). Хотя АЦП 

такого типа известны давно [1], в интегральном исполнении их стали выпускать только с 2008 

года. Первыми компаниями, наладившими их промышленный выпуск, стали National 

Semiconductor (одноканальный ADC12EU050) и Analog Devices (одноканальный AD9261 и 

двухканальный AD9262). 

Целью моей работы является сравнение свойств и характеристик сигма-дельта 

модуляторов с дискретным и непрерывным временем преобразования.  
 

Основные принципы сигма-дельта преобразований 
Для того, чтобы АЦП мог работать с широкополосными сигналами, необходимо 

обеспечить высокую частоту дискретизации, а для уменьшения интермодуляционных 

искажений, вызванных эффектом наложения спектров (aliasing) при дискретизации, необходимо 

на входе преобразователя установить фильтр, ограничивающий полосу частот входного 

сигнала.  

При дискретизации сигнала спектр исходного сигнала периодизируется [1, 2] и для 

исключения перекрытия спектров дискретизированного и аналогового сигналов (рис. 1) 

диапазон частот входного сигнала необходимо ограничить. Область перекрытия спектров на 

рис. 1 выделена розовым цветом. На частоте Найквиста ( нf ), равной половине частоты 

дискретизации ( дf ), необходимо обеспечить затухание аналогового сигнала, равное или 

большее, чем динамический диапазон АЦП. Для этого чаще всего используются фильтры 

нижних частот (ФНЧ) с частотой среза, равной верхней частоте ( вf ) спектра аналогового 

сигнала. 
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Рис. 1. Спектры входного и дискретизированного сигналов 

 
Чтобы упростить конструкцию фильтра, нужно увеличить частоту дискретизации в 

несколько раз в сравнении с минимальной, определяемой теоремой Котельникова д в2 .f f  К 

тому же, чтобы входной сигнал не вызывал перегрузки сигма-дельта модулятора по крутизне, 

значение нf  тоже должно быть выбрано значительно больше верхней частоты сигнала. Такой 

выбор частоты дискретизации получил название передискретизации, а отношение 

мод д/f f K – коэффициента передискретизации. В этом отношении модf  – значение 

повышенной частоты дискретизации. 

Другой положительный эффект передискретизации состоит в том, что ошибки 

амплитудного квантования (шум дробления), распределенные по всему спектру квантуемого 

сигнала, при повышении частоты дискретизации распределяются в более широкой полосе 

частот, так что на долю основного сигнала приходится меньшая мощность шума. Каждое 

удвоение частоты дискретизации снижает уровень шума квантования на 3 дБ. 

Сформированную на выходе модулятора двоичную последовательность необходимо 

преобразовать в двоичный код заданной разрядности (меньшей, чем в полученной при 

передискретизации выборке). Простейший способ – использовать счетчик фиксированной 

разрядности M  и передавать на выход АЦП только один из 2M  отсчетов. 

Операция сокращения числа отсчетов (прореживания выборки) называется децимацией. 

В реальных сигма-дельта АЦП вместо двоичных счетчиков используют цифровые фильтры-

дециматоры нижних частот с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры). Как 

правило, передаточная функция таких фильтров (рис. 2) имеет следующий вид [2] 

 



 

мод

мод

sin( / )
( ) ,

sin( / )
fD f

H f
D f f

 (1) 

где D – коэффициент децимации, равный мод д/ .f f  
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Рис. 2. Пример АЧХ фильтра-дециматора сигма-дельта АЦП 

 

Коэффициенты передискретизации K  и децимации D  однозначно связаны, однако в 

реальных АЦП программируемым (изменяемым) параметром является только коэффициент 

децимации D  при фиксированном значении тактовой частоты модулятора мод .f   

Как видно из рис. 3, крутизна спада АЧХ входного ФНЧ благодаря разнесению в 

частотной области верхней частоты входного сигнала и частоты Найквиста может быть 

уменьшена в K  раз, что позволяет значительно упростить этот фильтр. 

 

 
Рис. 3. Спектры входного и дискретизированного сигналов при использовании 

передискретизации 

 
Структура сигма-дельта модуляторов с DTSD- и CTSD-архитектурой 

На рис. 4 приведены упрощенные структурные схемы [2] сигма-дельта модуляторов, 

являющихся основой, определяющей характеристики, этих видов АЦП, содержащих кроме 

модулятора выходной цифровой фильтр.  

В схеме рис. 4, а ФНЧ, ограничивающий спектр входного сигнала, является внешним 

устройством. Работа этой схемы основана на вычитании из входного дискретизированного 

сигнала напряжения, формируемого на выходе ЦАП. Полученная разность напряжений 

интегрируется, а затем преобразуется в код параллельным АЦП малой разрядности (от 1 до 9 

разрядов). В простейшем случае, показанном на рис. 4, выходной одноразрядный код 

формируется с помощью квантователя, в качестве которого используется компаратор. 

Выходной код преобразуется с помощью ЦАП в последовательность прямоугольных импульсов 

фиксированной длительности и амплитуды, которые подаются на инвертирующий вход 

сумматора. Если сигнал на входе модулятора превысит значение предыдущего отсчета на 

некоторое порогового значение, он кодируется 1, если уменьшится – 0. Такая обработка 
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требует достаточно больших значений частоты дискретизации, как правило, в 20-40 раз больше 

ширины полосы, занимаемой сигналом, во избежание искажений при быстром изменении 

амплитуды входного сигнала. 

 

 

 
Рис. 4. Структурные схемы сигма-дельта модуляторов с DTSD- (а) и CTSD-архитектурой (б) 

 

Порядок модулятора определяется числом интеграторов и сумматоров в его схеме. 

Сигма-дельта модуляторы N-го порядка содержат N сумматоров и N интеграторов и 

обеспечивают большее отношение сигнал/шум, чем модуляторы первого порядка, при той же 

частоте отсчетов. 

В модуляторе с CTSD-архитектурой (рис. 4, б) на вход сумматора подается аналоговый 

сигнал, из которого вычитается сигнал обратной связи. Это дает возможность включить 

аналоговый ФНЧ, ограничивающий спектр сигнала, между выходом сумматора и входом 

интегратора. Так как частота дискретизации выбирается в несколько десятков раз выше 

минимальной, необходимой по теореме Котельникова, то ФНЧ получается простым и может 

быть реализован с составе ИМС АЦП. Разностный сигнал интегрируется, квантуется по уровню 

(преобразуется в параллельный код) и дискретизируется. Сигнал обратной связи формируется 

с помощью ЦАП.  

По сравнению с модулятором, построенным по DTSD-архитектуре, в модуляторах с 

CTSD-архитектурой благодаря наличию аналогового фильтра между выходом сумматора и 

входом интегратора значительно снижены уровни комбинационных искажений высших 

порядков, вызванные эффектом наложения спектров входного и дискретизированного сигналов. 

Кроме того, благодаря высокой частоте дискретизации значительно уменьшается время 

преобразования и отпадает необходимость в использовании устройства выборки-хранения, 

которое зачастую требуется для эффективной работы модулятора с DTSD-архитектурой. 

Основные характеристики сигма-дельта АЦП, выпускаемых компанией Analog Devices, 

представлены в табл. 1 [3]. 

 
 
Таблица 1. Характеристики АЦП с DTSD- и CTSD-архитектурой компании Analog Devices 

Параметр 
CTSD DTSD 

AD9262 AD9267 AD7723 AD7720 
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Максимальная полоса частот 10 МГц 10 МГц 460 кГц 90,6 кГц 

Разрешающая способность, бит 16 16 16 16 

Число каналов 2 2 1 1 

Динамический диапазон, дБ 86 85 84 85 

Отношение сигнал/шум на частоте 10 МГц, дБпш 84,5 83 81 80 

Потребляемая мощность, мВт 675 381 475 215 

Свободный от помех динамический диапазон, дБн 87 87 86 88 

Производительность, Msps 30-160 640 1,2 12,5 

Выходное напряжение, В 1,8-3,6 1,8 0,4-4 0,4-2,4 

 

Выводы 
Стандартные АЦП с дискретным сигма-дельта преобразованием, работающие при низких 

значениях напряжения питания, имеют полосу пропускания не более нескольких мегагерц. АЦП 

с непрерывным сигма-дельта преобразованием, в отличие от стандартных аналогов, имеют 

более широкую полосу пропускания, ослабляют эффект наложения спектров и, как правило, не 

требуют использования внешних драйверов. Это обеспечивается встроенным в цепь обратной 

связи фильтром, который точно так же, как и уровень шумов квантования, ослабляет влияние 

эффекта наложения. Поэтому для современных преобразователей с малой потребляемой 

мощностью, предназначенных для высокопроизводительных портативных систем, используют 

сигма-дельта АЦП с непрерывным преобразованием. Также благодаря высокой частоте 

преобразования, большому отношению сигнал/шум и сравнительно малой потребляемой 

мощности (практически вдвое меньшей, чем в обычных АЦП с аналогичным динамическим 

диапазоном) CTSD АЦП могут найти применение в системах цифровой радиосвязи, 

работающих в различных стандартах.  
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УДК 621.3  

А.А. Мужайло, Д.В. Бараннік, І.С. Бугайов  

 

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СТЕРЕОПРОЕКЦІЇ 
 

Наведені сучасні способи формування стереопроекції. Досліджено особливості 
анагліфного (класичного та вдосконаленого), поляризаційного, екліпсного, 
безокулярного растрового методів, визначені приклади їх практичного застосування. 
Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку окремих технологій, їх переваги 
та недоліки, включаючи якість стереопроекції, зручність застосування та ціну.  

Запропоновано, що якість стереопроекції може складатися з таких чинників, як 
передача кольорів, наявність / відсутність мерехтіння, спотворення при різних кутах 
спостереження та деяких інших чинників. Визначено, що зручність можна оцінити 
залежно від величини зони спостереження, необхідності застосування спеціальних 
пристроїв безпосередньо перед очима глядачів, втоми від перегляду стереозображень та 
інших специфічних ефектів, які відносять до певних методів стереопроекції.  

The modern methods of forming the stereo are considered. The features of anaglyph 
(classical and advanced) method, polarization method, eclipse method, nonspectacled raster 
method are investigated. Examples of their practical application are decribed. The current state 
and prospects of development some technologies, their advantages and disadvantages, 
including the quality of the stereo, comfortable use and price are analyzed. 

Suggested that the quality of the stereo can consists of such factors as color transfer, 
presence / absence of blinking, the distortion at different viewing angles and other factors. 
Determined that the convenience can be evaluated depending on the size of the observation, 
the need for special devices directly before the eyes of the audience fatigue from viewing of 
images and other special effects, which relate to certain methods of the stereo. 

Ключові слова: стереопроекція, зображення, об’єм, анагліфний, поляризація, окуляри. 
Key words: stereo projection, image, volume, anaglyphic, polarization, glasses. 
 

Вступ 
Особливістю зорового аналізатора людини є здібність до бінокулярного (або 

стереоскопічного) зору. Зосередивши погляд в одній точці, для обох очей ми отримаємо майже 

таке ж саме зображення (що буде відрізнятися тим більше, чим менша відстань до тієї точки). 

Мозок поєднує ці два зображення в єдиний образ, а різницю використовує таким чином, що ми 

отримуємо можливість бачити світ “у трьох вимірах”, і це називається просторовим відчуттям, чи 

стереопсисом.    

Така властивість людського зору є потужним інструментом у встановленні відстаней до 

різних об’єктів, дозволяє краще роздивитися їх структуру, взаємне розташування та деякі інші 

деталі. Іншими словами, бінокулярний зір значно розширює наше сприйняття, допомагає краще 

орієнтуватися в навколишньому світі, вивчати його, розуміти взаємодію різних явищ, і, як 
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наслідок, стає невід’ємною складовою нашого світогляду, способу мислення, відчутті 

реальності.  

Створення реальних тривимірних зображень поки що знаходиться на стадії розробки та 

експерименту. У той же час вже давно існують методи проекції стереоскопічного зображення 

(наприклад, анагліфний, та метод, з використанням поляризаційних окулярів, що досить довгий 

час використовується у кінотеатрах IMAX), і поряд з цим в останні роки з’явилося ще декілька 

нових методів. Усі вони мають свої переваги і недоліки та постійно удосконалюються, 

набуваючи практичного застосування у багатьох технологіях, які використовуються не тільки в 

галузі розваг, а й у науці, медицині та інших важливих областях діяльності людини. 

Метою даної статті є огляд класичних та сучасних технічних засобів і методів, які 

дозволяють створити стереоскопічну проекцію. Окрема мета статті - виявлення переваг та 

недоліків визначених методів створення стереоефектів. 

 

Огляд методів та способів створення стереопроекції 
Основним принципом формування стереозображення є створення окремих зображень 

для лівого і правого ока і забезпечення роздільного спостереження цих зображень таким чином, 

щоби кожне око бачило лише відповідне йому зображення. Отже, розташовуючи дві кінокамери 

на відстані очей і проектуючи для кожного ока лише відповідне йому зображення, досягаємо 

стереоефект. Основною проблемою у формуванні стереоскопічного зображення є проблема 

розділення або сепарації зображення між очима [1]. За принципом, який лежить в основі методів 

подолання цієї проблеми, розрізняють 2 категорії названих методів: окулярні і безокулярні. В 

окулярних методах використовуються прилади, які розділяють зображення безпосередньо 

перед очима у глядачів (окуляри), у безокулярних методах використовуються растрові екрани, 

що дозволяють отримати достатньо якісне спостереження стереозображень без окулярів.  

Cтереопроекція за способом поділяється на двооб’єктивну, однооб’єктивну та 

автостереоскопію. Останні потребують високої частоти проекції, інакше виникає ефект 

мерехтіння, і може бути неузгодженість у часі зображення для лівого та правого ока. При частоті 

100…120 Гц ефект мерехтіння зникає, тому на практиці використовують режим “потрійний 

спалах”, або “triple flash” з частотою проекції 144Гц. Якщо L – ліві кадри, R – праві кадри, то 

такий режим характеризується наступною послідовністю: L11 R11 L12 R12 L13 R13 L21 R21 L22 

R22 L23 R23, де перша цифра означає номер кадру, а друга – номер спалаху. В такому режимі 

неузгодженість за часом складає 6,94 мс, що майже непомітно. У більш дешевих проекторах 

використовується режим “double flash”, де частота проекції – 96 Гц, тобто стає помітним 

мерехтіння і зростає час неузгодженості - 10,42 мс.  

Автостереоскопічна проекція (бінокулярна стереоскопія без застосування окулярів) – 

відтворення зображень без застосування перед очима глядача сепаруючих приладів. Якість 

такої проекції не дуже висока [2], і зменшується зі збільшенням відстані до екрана. Приклад 

застосування такої технології – 3D-листівки.   
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Окулярна стереопроекція 

Категорія окулярної стереопроекції включає такі методи, як: анагліфний, 

інтерференційний, поляризаційний, екліпсний. Розглянемо ці методи більш докладно. 

Анагліфний метод – це такий метод, в якому для сепарації зображень використовуються 

окуляри з різними світлофільтрами, наприклад, з синім для правого ока і червоним для лівого. 

На екран проектується два зображення, які накладаються одне на одне. Така стереопроекція 

стала можливою завдяки властивості мозку додавати зображення з обох очей, створюючи в 

результаті образ близький до того, яким він мав би бути при відсутності розділення кольорів. 

Найбільш вдалим поєднанням світофільтрів вважається червоний та синьо-зелений, які у свою 

чергу забезпечують найкращу передачу кольорів.  

Незважаючи на цю дивовижну властивість нашого мозку, кольори у нашому сприйнятті 

все ж таки спотворюються, до того ж така проекція викликає швидку втому і спотворення 

сприйняття кольорів після перегляду зображень чи стереофільмів на пропорційний відрізок 

часу. Перевагою такого методу є його простота, невелика ціна, і слід відмітити, що стереоефект 

не зникає, якщо глядач нахиляє голову під час перегляду.  

В інтерференційному методі, розробленому німецькою компанією Infitec, 

використовуються спеціальні світлофільтри з дуже вузькою смугою пропускання, які 

називаються інтерференційними світлофільтрами. Відомо, що зоровий аналізатор людини 

складається лише з трьох видів рецепторів, які сприймають колір. Кожний з рецепторів має 

свою смугу довжин хвиль, на які він реагує. Інтерференційні світлофільтри складаються з 

декількох поєднаних світлових резонаторів, що пропускають світло на трьох вузьких проміжках 

довжин хвиль таким чином, щоб у кожне око потрапляють складові усіх трьох кольорів: синього, 

зеленого та червоного, але на різних довжинах хвиль. Чим вужче смуга пропускання, тим 

якісніше виходить проекція, але й тим дорожче. Таким чином, встановивши відповідні фільтри у 

проекторі і безпосередньо перед очима, отримаємо сепарацію зображень.  

Зсув смуг пропускання лівого та правого окулярів є причиною відчутного спотворення 

кольорів, яке можна компенсувати за допомогою процесора [3]. Але саме потужність останнього 

обмежує максимальну роздільну здатність вихідного зображення в інтерактивному режимі, коли 

необхідна обробка даних в реальному часі.  

Переваги такого методу полягають у відсутності мерехтіння зображення, можливості 

досягнення високої якості зображення. Основним недоліком є висока ціна окулярів, складність 

компенсації спотворення кольорів. До того ж, також стереоефект не зникає, при нахилі голови 

під час перегляду. 

Такий метод використовується в системі Dolby3D, в якій, різниця у сприйнятті кольорів 

одного ока й іншого компенсується за допомогою додаткових фільтрів, що вбудовані у окуляри. 

Поляризаційний метод базується на явищі поляризації світла. Для досягнення сепарації 

зображень використовують спеціальні поляризаційні фільтри, що пропускають лише ту частину 

світлового потоку, що характеризується відповідною поляризацією, наприклад, вертикальною чи 

горизонтальною при використанні фільтрів з лінійною поляризацією. Але в лінійній поляризації є 

один значний недолік – при нахилі голови глядача стереоефект зникає. Цього недоліку можна 
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уникнути використовуючи фільтри з круговою поляризацією. Тоді при невеликих нахилах голови 

стереоефект не зникає. Недоліком такого методу є  також висока ціна.  

Перевагою поляризаційного методу є відносно невисока ціна окулярів, відсутність 

спотворення кольорів. Натомість основним недоліком є необхідність використання екрану зі 

спеціальним срібним покриттям, що не змінює поляризацію світла, яке падає на нього. Такі 

екрани звичайно мають досить гостру діаграму спрямованості, що призводить до значного 

зменшення яскравості для глядачів, які спостерігають стереозображення під значним кутом, а 

також до нерівномірності яскравості великого екрану з точки зору одного глядача. Іншим 

недоліком є вищевказане зникнення стереоефекту при нахилі голови глядача. Такий метод 

використовується у кінотеатрах IMAX та RealD Cinema.    

Іншим методом є екліпсний, чи обтюраторний метод. Такий метод полягає у почерговій 

проекції зображень для лівого та правого ока на екран та повного перекриття світлового потоку 

за допомогою LCD-технології безпосередньо перед очима глядача. Окуляри в даному методі є 

активними, і потребують автономного джерела живлення та синхронізуються з іншим 

обладнанням зазвичай за допомогою інфрачервоних портів. Для правильного функціонування 

такого методу також необхідна висока частота зміни кадрів – як мінімум 120 Гц для комфортного 

перегляду.   

Перевагою цього методу є найвища якість зображення, недолік – дуже висока ціна 

обладнання. Такі технології широко використовуються у сфері інтерактивних комп’ютерних ігор 

[4].  

 

Безокулярна стереопроекція 

Найпоширенішим методом стереопроекції, який відноситься до категорії безокулярної 

стереопроекції є растровий метод на основі технології Ліпмана - Боне. Метод полягає у 

застосуванні растрових екранів, що забезпечують бачення у певних зонах лише зображення для 

одного ока. Такі зони віялоподібно розширюються при віддаленні від монітора, і тому 

стереоефект можливий тільки на певній відстані від екрана, коли ширина цих зон приблизно 

дорівнює відстані між очима глядача.  

Для отримання такого ефекту застосовують лінзи, які фокусують світло з двох суміжних 

пікселей екрану у різні зони. На практиці використовують циліндричні лінзи, які мають висоту, 

яка дорівнює висоті екрана, поєднані, розташовані в ряд і утворюють одну велику лінзу. Пікселі, 

які відповідають лівому та правому оку чергуються через один по горизонталі. Отже, досягнення 

стереоефекту досягається шляхом зниження роздільної здатності екрану. 

Перевагами методу є відсутність окулярів, що значно збільшує комфорт при перегляді, 

простота методу, недоліки – дуже обмежена зона розташування глядачів, неможливість 

перегляду 2D контенту (на даний момент) [2,4].  

 

Висновки 
Досліджено основні способи та методи створення стереопроекції, які класифікують за 

принципами, явищами та властивостями сприйняття зорового аналізатора людини, і  
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використовуються для сепарації зображень для лівого та правого ока. Визначено, що 

анагліфний метод, є найменш якісниим і викликає сильну втому, активно витісняється такими 

методами, як поляризаційний та інтерференційний, що зараз використовуються в найбільш 

поширених кінотеатрах системах стереопроекції. Кожен з них має свої переваги і недоліки. 

Екліпсний метод та метод з використанням растрових екранів знаходять застосування 

переважно для індивідуального користування чи для невеликої групи людей, перший - через 

високу ціну на активні окуляри, другий – через обмежену зону розташування глядачів.  

Розглянуто проблему мерехтіння зображення та способи позбавлення від нього. 
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УДК 621.3  

А.В. Набівач 

 

РLC МЕРЕЖІ 
 

The subject of the article is РLС network. The methods of the applied information, 
mathematical statistics, theory of functions of complex variable, mathematical design theory 
are in-process used. Basic achievements are considered in this sphere. Keywords: network of 
power supply, transmission of information. 

Предметом статті є РLC мережі. В роботі використано методи прикладної теорії 
інформації, математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної, математичного 
моделювання. Розглянуто основні досягнення в даній сфері. 

Ключові слова: мережа електроживлення, передача даних. 

 
Вступ 

Силова мережа електроживлення являє собою універсальну провідну систему, що є 

практично в кожному приміщенні. Саме її широке розповсюдження робить електричну мережу 

привабливим середовищем для передачі інформації, оскільки відсутня потреба прокладати 

додаткові комунікації. 

Протягом кінця ХХ століття властивості електричної мережі як комунікаційного 

середовища були добре вивчені та були розкриті частотні і шумові властивості електричної 

мережі, а також ефекти, що заважають передачі інформаційного сигналу.  

На основі цих досліджень було розроблено і налагоджено серійний випуск електронних 

компонентів, призначених для виробництва приладів передачі даних по силовій електричній 

мережі. Технологія стала масовою, що потребувало розробки і затвердження ряду міжнародних 

стандартів, що встановили основні вимоги до подібних систем [2]. 

Подальший розвиток технології передачі інформації по силовій електричній мережі 

прямує шляхом підвищення достовірності передачі інформації за рахунок використання нових 

способів обробки комунікаційного сигналу і зниження вартості комунікаційних пристроїв шляхом 

використання найновішої мікроелектронної бази [1].  

 

РLC мережі 
PLC - це нова технологія в галузі передачі інформації по електричних мережах низької 

напруги, яка забезпечує роботу в частотному діапазоні від 1 до 30 МГц. Вона повинна 

забезпечити швидкість передачі даних порядку декількох Мбіт за секунду і може 

використовуватися телефонними службами, а також для виходу в Інтернет, контролю різних 

пристроїв і так далі. Проте ця технологія стикається з деякими значними труднощами, 

пов'язаними з її характеристиками, особливо в тому, що стосується відповідності стандарту 

EMC. Одна з найбільш критичних проблем – це випускання ЕМ-полів, що може порушити 

радіотрансляцію в тому ж частотному діапазоні.  
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Навіть у рамках однієї прикладної області конкретні її реалізації відрізняються методами 

надійної доставки даних на різних рівнях ієрархії. 

Підвищення надійності передачі на фізичному рівні пов`язане з вибором способу 

модуляції та частотного діапазону, з використанням методів цифрової обробки сигналів і 

адаптивного управління. Тут в першу чергу слід відзначити перспективність алгоритмів 

широкосмугової (Spread Spectrum) модуляції, що істотно підвищує стійкість передачі.  

Ще одна велика перевага широкосмугових технологій -- відносно низька вартість 

відповідного обладнання. 

Основні способи підвищення надійності передачі на канальному рівні наступні: 

- розбиття пакетів даних на кадри невеликої довжини; 

- використання корегуючих кодів для виявлення та виправлення помилок;  

- застосування низькорівневих протоколів надійної передачі на основі підтверджень 

прийому коротких кадрів;  

- використання ефективних методів управління доступом до мережі передачі даних.  

Короткі пакети дозволяють збільшити не тільки ймовірність достовірної передачі даних, 

але й і ефективнoсті адаптації характеристик мережі передавальної сторони. При використанні 

широкосмугової модуляції, це виражається в оптимальному перерозподілі потужності сигналу в 

смузі частот з урахуванням фактичного спектру завад.  

Деякі фірми розробили оптимізовані протоколи доступу до інтерактивної мережі, вони 

враховують особливості "електромережевих" додатків і зашумленість ліній живлення. Оскільки 

значна частина таких додатків (охоронна сигналізація, домашня автоматика) передбачає 

наявність в мережі одного активного вузла, для забезпечення доступу доцільно 

використовувати методи опитування або передачі маркера. Це знімає проблеми розпізнавання 

в зашумлених мережах і необхідність виявлення колізій. З метою підвищення надійності самого 

управління доступом використовується принцип "триразового рукостискання" при передачі 

маркера.  

 

2. Огляд існуючих систем передачі інформації електричною мережею 
У цей час у світі застосовується ряд комунікаційних систем передачі даних по електричній 

мережі. Вони розрізняється передбачуваною областю застосування (бітова апаратура, 

промислова автоматика, система передачі інформації), алгоритмами роботи, видом модуляції й 

робітниками частотами й т.д. У цьому розділі буде наведений короткий огляд найбільш помітних 

з них. 

2.1 Х-10 
Технологія Х-10 для передачі даних у межах приміщення й системи на її основі з'явилися 

в 70-х роках минулого століття, і проводяться дотепер. На території США Х-10 є абсолютним 

лідером по кількості інстальованих систем. 

Стандарт Х-10 дозволяє передавати керуючі команди від пульта керування приладам-

споживачам електричної енергії, таким як освітлювальні й побутові пристрої. У стандарті 

використовується відносно простий фізичний принцип передачі бінарної. Кожному Х-10 
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сумісному пристрою призначається два коди - «код будинку» і «код пристрою». Код будинку 

може приймати 16 значень. Код пристрою також варіюється від 1 до 16. Таким чином, схема 

логічної адресації, прийнята в стандарті, дозволяє адресувати до 256 пристроїв,  

Як основні переваги Х-10 можна відзначити простоту конструкції пристроїв передачі 

даних, що відповідають стандарту, і їхня дешевизна. У той же час завадозахищеність і, як 

наслідок, надійність і дальність зв'язку невеликі. 

2.2 KNX 
Стандарт KNX - це перший відкритий стандарт в області автоматизації будинків, що 

історично виник на базі декількох різних стандартів і специфікацій. У тому числі, у стандарт 

увійшли дві специфікації передачі даних по силовій електричній мережі - European Installation 

BUS (EIB) і European Home Systems Associationsоп (EHS), які в цей час мають статус підрозділів 

стандарту KNX з назвами РL110 і РL132 відповідно. 

Специфікація РL132 (раніше EHS) регламентує передачу даних на частоті 132,5 кГц з 

діапазону CENELEC C-band. Від пристроїв передачі даних, що працюють у цьому частотному 

діапазоні, потрібна підтримка принципу доступу до середовища CSMA/CA. Специфікація РL132 

описує один з можливих способів реалізації системи зв'язку, що підтримує цей протокол. 

РL132 орієнтована на широке застосування, тому устаткування, що відповідає їй. може 

використовуватися спільно, не залежачи від марки або фірми-виробника. Відповідності 

специфікації РL132 досить для того, щоб пристрій не викликав конфліктів з аналогічними 

приладами, розгорнутими в одному сегменті силової мережі. РL132 вимагає використання 

закону модуляції з мінімальним частотним зсувом з центральною частотою 132,5 кГц. Оскільки 

приймач і передавач займають один частотний канал, можливий тільки напівдуплексний зв'язок. 

Максимальна швидкість передачі даних - 2400 бод, рівень вихідної напруги обмежений 

величиною 116 дБ (мкВ) (0,631Вамп: 0,446 Вдіюче) 

При передачі використовується процедура квантування для підвищення імовірності 

передачі. 

Специфікація РL110 (раніше стандарт ЕIB) орієнтована на застосування в системах 

комплексної автоматизації великих будинку, таких як офісні й адміністративні будинки, школи, 

лікарні, виробничі приміщення, За допомогою ЕIB-cумісного устаткування можуть виконуватися 

такі функції, як керування освітленням, захисними шторами й завісами на вікнах і дверних 

прорізах, опаленням, вентиляцією й кондиціюванням, електроприладами, спостереження й 

сигналізація. У мережі стандарту ЕIB в якості фізичного середовища передачі даних можуть 

використовуватися вита пари, локальна обчислювальна мережа стандарту Ethernet, радіоефір, 

і, у тому числі, електрична мережа. Всі пристрої в мережі ЕIB рівноправні.  

При передачі даних по силовій електричній мережі застосовується частотна маніпуляція. 

Використовується напівдуплексний зв'язок. Частота проходження інформаційних символів 

синхронізується з мережевою частотою. Швидкість передачі даних - 1200 біт/с. Логічному нулю 

відповідає частота 105.6 кГц + 100 ррm. Логічній одиниці - 115.2 кГц + 100 ррm. Максимальний 

рівень вихідної напруги обмежений у відповідності зі стандартом CENELEC 50065-1 величиною 
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116 дБ по відношенню до 1 мкВ, Дальність зв'язку без використання повторювачів може 

досягати 600 метрів. 

Головна перевага специфікації EIB (PL110) - широка підтримка компаніями-виробниками 

устаткування для автоматизації будинків. Уже до 1997 року продукцію, сумісну зі специфікацією 

EIB випускало більше 50 різних фірм. 

Комунікаційний сигнал шини EIB (КNХ PL110) сумісний з вимогами російського стандарту 

ГОСТ Р 51317.3.Я - 99 , що дозволяє сертифікувати дане устаткування для застосування в 

Росії. 

2.3 HomePlug 
HomePlug – промисловий стандарт, призначений для розробки дешевої апаратури 

широкосмугової передачі по електричній мережі. Стандарт розвивається організацією, в рядах 

якої такі компанії, як: Sharp, Electricite de France, Maxim Integrated Products, Mitsubishi Electric 

Corporation, Motorola,Samsung Electro-Mechanics,Sony Corporation, Analog Devices, Sanyo, 

Siemens, Intellon, Belkin Corporation, ZyXEL Communicatios і Інтернет-провайдер Earth-Link. 

 В 2001 році альянс HomePlug випустив версію 1.0 стандарту HomePlug. Специфікація 

HomePlug 1.0 дозволяє організувати в електричній проводці широкосмугові канали передачі 

даних зі швидкостями до 14 Мбіт/с. У цей час готується до виходу друга версія стандарту – 

HomePlug AV, що збільшить швидкість передачі даних до значень, достатніх для передачі по 

електромережі широкосмугових відео- і аудіопотоків. 

Відповідно до специфікації HomePlug 1.0, комунікаційні пристрої, що підтримують її, 

повинні при роботі займати частотний діапазон 4,3 - 20,9 Мгц. Використовується модуляція 

OFDM з 84 піднесучими частотами і алгоритмом адаптивного підстроювання каналу. У кожному 

з інформаційних підканалів можуть застосовуватися види модуляції DQPSK, DBPSK, RОВО. 

Підтримується протокол CSMA/CA. Система, що задовольняє специфікації HomePlug 

1.0автоматично відповідає правилам FСС Раrt 15. 

Устаткування, сумісне зі стандартом HomePlug випускають фірми Siemens, Intellon, Belkin, 

Cogency Micro-Star International, LinkSys. 

2.4 LonWORKS 
Компанія Echelon розробила стек протоколів обміну інформацією й керуючими командами 

LonWORKS для застосування в сфері промислової автоматики, побутової електроніки, систем 

керування, безпеки, інтелектуальних будинків. Фізичним середовищем передачі даних можуть 

бути виділені й телефонні лінії, ІЧ оптичні лінії зв'язку, Ethernet і, у тому числі, силова 

електрична мережа, 

У лінійці продуктів компанії Echelon для передачі даних по електромережах є як 

інтегральні мікросхеми, так і готові модулі електромережевих модемів. Ці вироби сумісні зі 

стандартом CENELEC 50065-1. Пристрої мають дві робочі частоти, з яких одна - основна, а 

друга - резервна. Перехід на резервну робочу частоту здійснюється автоматично при 

неможливості установки зв'язку на основній частоті. Модеми можуть працювати як у діапазоні 

CENELEC C-band (132 кГц, 115 кГц), так і в А-band (86 кГц, 75 кГц). Підтримується алгоритм 

відпрацьовування колізій CSMA/CA, що за бажанням користувача може бути вимкнений. 
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В електромережевих модемах Echelon використовується модуляція ФМ-2. Адаптивний 

алгоритм демодуляції й фільтрації імпульсних, мережевих завад виконується спеціалізованим 

DSP-процесором, інтегрованим у мікросхему модему. Використовується коректуюче кодування з 

малою надмірністю інформації. Швидкість передачі даних дорівнює 5,4 кбіт/с при роботі в 

діапазоні CENELEC C-band або 3.6 кбіт/з у діапазоні А-band. Інтегральні схеми 

електромережевих модемів Echelon побудовані за технологією "система па кристалі": в одній 

інтегральній схемі розміщено 3 комунікаційних процесори, ПЗУ й ОЗУ. 

Основними перевагами модемів передачі даних по електричній мережі, що випускаються 

корпорацією Echelon, є простота, технологічність і дешевина конструкції; висока чутливість, 

швидкість, дальність і якість зв'язку. 

2.5 Adaptive Networks 
Adaptive Networks - фірма, що розробляє рішення для передачі даних по електричній 

мережі з 1986 року. У цей час у її лінії продуктів є 3 сімейства пристроїв передачі даних; зі 

швидкістю до 100 кбіт/с, до 19,2 кбіт/с, до 4,8 кбіт/с. Анонсовано набір інтегральних схем для 

пристроїв передачі даних по електричній мережі зі швидкістю передачі даних до 20 Мбіт/с. 

Рішення для передачі даних по електричній мережі поставляються фірмою у вигляді мікросхем, 

модулів і функціонально закінчених модемів [133]. У модемах цієї компанії використовуються 

методи розширеного спектра. Для корекції перекручувань сигналу застосовується адаптивний 

еквалайзер, що одночасно може компенсувати шуми в мережі, що змінюються повільно. 

Adaptive Networks випускає модеми, що працюють у різних частотних діапазонах: 

PowerStream:5 - 35 МГц; AN1000: 140 - 400 кГц; AN192: 140 - 400 кГц: AN48: 9 - 95 кГц. 

Достоїнства, які придбали продукти Adaptive Networks за рахунок застосування сигналу з 

розширеним спектром - це малий рівень спектральної щільності у всьому діапазоні частот, що 

дозволяє передавати значну потужність сигналу, не створюючи перешкод іншим пристроям. 

2.6. CEBus 
CEBus - це інформаційна шина, фізичним рівнем передачі інформації в якій виступає 

електрична мережа. Специфікація CEBus розроблена некомерційним альянсом CEBus Industry 

Council (CIC) і затверджена американською асоціацією ЕIA (Electronic Industries Alliance) як 

стандарт ЕIA-600. Дальність зв'язку, забезпечувана шиною, становить порядку 30 метрів, що 

обмежує область її застосування межами одного приміщення. 

При передачі по шині CEBus дані модулюються з використанням методів розширеного 

спектра. Спектральна щільність комунікаційного сигналу розташована в діапазоні частот від 100 

до 400 кГц, Забезпечується напівдуплексний зв'язок. Щоб уникнути колізії застосовується 

протокол доступу до середовища CSMA/СDCR (Carrier Sense Multiple Access/Collision detection 

and Collision Resolution). Поточною специфікацією шипи обмовляється організація тільки каналу 

керування, можливість реалізації каналу даних вивчається. Протокол CEBus дозволяє 

встановлювати з'єднання по топології "рівний з рівним", що дозволяє будь-якому 

комунікаційному пристрою в мережі одержувати доступ до каналу в будь-який час. Швидкість 

передачі даних становить приблизно 10 кбіт/с. 
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Достоїнствами устаткування, сумісного із шиною CEBus, є універсальність і велика 

кількість функцій, які дозволяє реалізувати стандарт. Основні недоліки - недостатня дальність 

зв'язку для застосування в промисловій автоматиці, складність реалізації й, як наслідок, 

дорожнеча пристроїв, сумісних із шиною CEBus. 

 

Висновки 
Підсумовуючи відзначимо, що, якими б оптимістичними не були б результати роботи 

експериментальних PLC-мереж за кордоном, у нашій країні ця технологія може зіткнутися з 

низкою труднощів. Наша електрична проводка зроблена в основному з алюмінію, а не з міді, що 

використовується в більшості країн світу. Алюмінієві дроти мають гіршу електропровідність, що 

призводить до більш швидкого згасання сигналу. 

Основним чинником, що стримує швидкий розвиток високошвидкісних систем PLC, є 

відсутність стандартів на широкополосні PLC-системи, і, як наслідок, великий ризик несумісності 

з іншими службами, що використовують ті самі або близькі діапазони частот. У 2001 

міжнародний консорціум HomePlug Powerline Alliance прийняв галузевий стандарт для побудови 

домашніх мереж через лінії побутової електропроводки - специфікацію HomePlug 1.0. Але цей 

стандарт регламентує побудову «домашніх» мереж, тобто мереж в межах однієї квартири 

(котеджу). Повноцінний же стандарт для широкосмугових PLC поки не розроблений. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СГЛАЖИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ АВТОРЕГРЕССИИ 

 
В статье рассматриваются статистических методы сглаживания временных рядов 

и их качественные показатели на примере формирования шаблонов распознавания 
движения руки человека. 

The article describes statistical methods for smoothing time series data and their quality 
indicators applied for determination of human gestures. 

Ключові слова: временные ряди, методы сглаживания. 

Key words: time series, smoothing methods. 

 
Введение 

Практическое применение данных снимаемых с различных датчиков обуславливает 

необходимость повышения их достоверности, т.е. очистку данных от шумов. На цифровом 

уровне, очистка от шумов связана с обработкой временных рядов. Методы сглаживания 

делятся на механические и аналитические [1]. Механическое сглаживание усредняет 

предыдущие значения временного ряда. Аналитическое сглаживание оценивает степень 

взаимосвязи предыдущих значений между собой, и на основе этой информации сглаживает 

новые данные. Для оценки степени сглаживания используют статистические показатели, 

которые дают качественную оценку степени сглаживания. Для проведения исследования была 

создана тестовая среда в которой источником исходных данных являлся аппаратный 

акселерометр мобильного телефона. От пользователя требовалось держать в руке телефон в 

вертикальном положении и проводить прямые линии по горизонтали, по вертикале и по 

диагонали. От системы требовалось рисовать на экране телефона двухмерные линии, которые 

повторяли бы движения человека. Определившись с задачами создаваемой 

экспериментальной системы следовало определить данные, которые будет принимать 

интерактивная система на вход и данные выдаваемыми ею на выходе. В качестве входных 

данных были выбраны значения проекции линейного ускорения по осям X и Y. 

 
Статистические методы сглаживания временных рядов 

Была создана составляющая системы, которая регистрировала и сглаживала поток  

значений проекций линейного ускорения. Так как задачей являлось интерактивное рисование 

прямолинейных фигур, требовалось определится с тем хотим ли мы рисовать линии в 

реальном времени, или интерпретировать отдельные движения человека. Интерес 

представляло распознавание движений человека и их интерпретация при рисовании фигур. 

Возник вопрос, как интерпретировать движения человека и, что важно, как разделить одно  

движение от следующего. При выполнении рукой трех движений, в каждом случае (по 
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горизонтали, по вертикали и по диагонали) акселерометр регистрировал изменения только по 

оси X, только по оси Y и по обоим осям, соответственно. На рисунке 1 приведен пример 

отображения последовательности движений руки. 

 
Рис.1. Рисование прямых линий с помощью движений руки 

 

 
Рис.2. Проекции линейного ускорения на оси X и Y 

 

Временные ряды, получаемые с акселерометра в реальном времени (рис.2.), 

сглаживались с помощью экспоненциального сглаживания после чего значения подаваемые на 

вход интерактивной системы имели следующий вид (рис.3.): 

 
Рис.3. Проекции линейного ускорения на оси X и Y, после экспоненциального сглаживания 

 

Как можно видеть на графиках (рис. 3) каждое из трех движений можно описать 

арифметической функцией, где k и trash константы: 

y=tresh   (1)   

y=k*x+tresh  (2) 

y=-k*x+tresh  (3)  

Следующим шагом нужно было определить каким образом задавать шаблоны и имеются 
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ли они вообще в полученных данных. Интерес представляло нахождение значений качества 

сглаживания для каждой линии  (горизонтальной, прямой, и диагональной), так как в статистике 

экспоненциальное сглаживание применяют к данным которые не имеют чётких горизонтальных, 

вертикальных или диагональных характеристик. Было проведено три эксперимента, в каждом 

из которых рукой проводилась линия. Каждая линия представляла две последовательности 

значений проекций кажущегося ускорения. Для каждой последовательности значений были 

рассчитаны средние абсолютные ошибки в процентах. 

Формула расчета (MAPE — Mean Absolute Percentage Error) [2]:  
'
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     (4) 

Таблица 1. Значения MAPE для трёх сглаженных функций 

 
 

Из таблицы 1 видно, что ошибки для каждой из линий изменяется с определенным 

соотношением.  Для функций 1 и 2, отношение равно 9.8. Для функций 1 и 3, отношение равно 

11.6.  Установленный факт требовал изучения, по этому необходимо было рассчитать средние 

абсолютные ошибки в процентах для всех трех дополнительных методов сглаживания чтобы 

проверить наличие у них данной закономерности. Данные были сглажены с помощью метода 

стандартного скользящего среднего, двойного скользящего среднего и двойного 

экспоненциального сглаживания, однако закономерности не были обнаружены.  

 
Таблица 2. Значения MAPE для трёх функций с различными методами сглаживания 

 
 

Следовало проверить для всех ли регистрируемых данных, которые экспоненциально 

сглаживаются, выполняются найденные отношения. Для этого нужно было рассчитать 

среднеквадратичную ошибку для всех методов сглаживания, оценить среднеквадратичное 

отклонение зашумленных данных [3].Формула среднеквадратичной ошибки: 
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Формула среднеквадратичного отклонения: 
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                  (6) 

 
Таблица 3. Значения среднеквадратичных ошибок для эксперимента (1) 

 
 

Значения среднеквадратичных ошибок сглаживания в сотых и тысячных порядках, 

показывают что данные получаемые с акселерометра имеют малую случайную составляющую 

которая хорошо сглаживается. 

 
Таблица 4. Среднеквадратичные отклонения 

 
 

Как видно из таблицы, среднеквадратичные отклонения для шести движений руки 

варьируются в пределах 0.1 < σ < 0.35. Малые значения среднеквадратичного отклонения 

позволяют обобщить найденное ранее отношение между MAPE для всех пользователей. 

Основываясь на значениях MAPE, в программе были заданы два шаблона: < 16 — прямая 

линия (y=tresh)  

       >= 16 — диагональная линия (y=k*x+tresh), значение k рассчитывалось исходя из 

разницы начального и конечного значений движения руки. 

Были проведены эксперименты, при которых пользователи перемещали руку, в соответствии с 

контурами фигур, приведенных на рис.4. 

 

 
Рис.4. Тестовые графические фигуры 

 

Во всех случаях типы линий, были распознаны правильно. 

 

 Выводы 
В статье были рассмотрены четыре метода сглаживания временных рядов, и только для 
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одного из них (экспоненциальное сглаживание) была замечено, что средние абсолютные 

ошибки в процентах для трех типов временных рядов (рис. 3) изменяют свои значения в равном 

отношении. Найденное свойство может быть использовано при создании интерактивных систем 

распознавания образов. 

 

Литература 
1. Мамаева З.М. Математические методы и модели в экономике. — М.: Нижегородский 

государственный университет, 2010. —  45 стр. 

2. John E. Hanke. Business forecasting. Seventh edition. — М.: PrenticeHall, 2003. — 112 p. 

3. Saeed Ghahramani. Fundamentals of Probability. Second edition. – М.: Prentice Hall, 2000. 

— 438 p. 

 

Рекомендовал к публикации:  
к.т.н., доцент, кафедры СП, УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ» Киселев Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е                                                           328  

УДК 621.372.542 

О.М. Січкар 

 

АНАЛІЗ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПОДАВЛЕННЯ ШУМІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ  
РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ 

 
Предметом дослідження являється розв’язання задачі очистки звукових сигналів за 

допомогою методів цифрової обробки від різного роду шумів в системах запису та 
відтворення звуку. 

The article of research is to the decision of task of cleaning of voice signals by means of 
methods of digital treatment from the different sort of noises in the systems of record and 
recreation of sound. 

Ключові слова: знешумлення, перетворення, сигнал, аналіз. 

Key of words : denoising, transformation, signal, analysis. 
 

Вступ 
Голос і мова є основним засобом комунікації в усіх сферах людської діяльності, а 

передана з їх допомогою інформація може мати виняткову цінність. В даній статті йтиметься про 

спеціалізовані програмно-апаратні засоби, призначені для шумоочистки і підвищення 

розбірливості мовного сигналу, отриманого в несприятливій акустичній обстановці. 

З появою перших звукових систем з’явилась необхідність дослідження методів 

подавлення шумів, що виникали в тракті запису-відтворення. До перших кроків в цій галузі 

можна сміливо віднести аналогові реалізації вузькополосних фільтрів та схем корекції тембру. 

Згодом на науково-дослідницькому рівні було запропоновано метод реалізації шумоочистки на 

основі адаптивних фільтрів. Більшість ранніх робіт по адаптивних фільтрах виконана в ході 

незалежних досліджень різними науково-дослідними організаціями. Заслуговують згадки 

дослідження, що проводилися у Вищій технічній школі м. Карлсруе у ФРГ і в Стенфордському 

університеті, де в 1959 р. було створено адаптивні системи розпізнавання звукових образів [1]. З 

розвитком цифрових технологій були розроблені нові, більш ефективні методи боротьби з 

шумами. На початку 90-х років минулого століття з появою Вейвлет-перетворення утворилась 

нова течія досліджень в області шумоочистки. Цей математичний апарат дозволяє описувати, 

на відміну від перетворення Фур'є, нестаціонарні сигнали, і знайшов застосування в багатьох 

прикладних областях. Бурхливий розвиток цієї тематики почався після публікації роботи 

І.Добеши (I. Daubechies) [2]. На даний момент одним із світових флагманів в області 

дослідження мовленнєвих технологій являється російський Центр Мовленнєвих Технологій 

(ЦМТ). 

Актуальність досліджуваної теми. На даний момент завдання очищення мови від 

перешкод в акустичному і віброакустичних каналах є актуальним завданням з одного боку, для 

виділення мовних сигналів, що цікавлять, а з іншої - оцінки якості апаратури зашумлення каналів 

c метою захисту від несанкціонованого отримання інформації. 
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Огляд методів підвищення якості і розбірливості зашумлених мовних сигналів показує, що 

існує багато різних підходів до обробки зашумленої мови. Така різноманітність методів 

обумовлена як важливістю проблеми, так і відсутністю досить надійних методів її рішення. 

Порівняння методів очищення і вибір прийнятних повністю визначається специфікою 

вирішуваної задачі. При виборі в якості головного критерію розбірливості мови і 

цілеспрямованому її підвищенні вірогідна поява артефактів в тембрі голосу і виникненні 

спотворень (структурований шум). Вибір в якості критерію природності голосу диктора і 

цілеспрямоване підвищення суб'єктивної якості мовного сигналу як правило призводить до 

погіршення його розбірливості [3]. 

 

Аналіз апаратних засобів подавлення шумів 
Алгоритми, які застосовуються в звукових редакторах, таких як "Sound Forge", "Cool Edit" 

або "Wave Lab", призначені для реставрації і підвищення якості студійних музичних фонограм, 

якість яких спочатку незрівнянно вище за якість фонограм, про які ми вестимемо мову. Через це 

застосування їх для підвищення розбірливості мовного сигналу малоефективне і трудомістке [4]. 

"DAF-P" (модель 3413) цифровий адаптивний фільтр призначений для підвищення 

розбірливості мовних сигналів, спотворених радіо- і телефонним трактом, музичними і 

фоновими шумами (бари, ресторани, мережеві перешкоди), деякими видами транспортних 

перешкод, реверберацією (різні приміщення), низькочастотними шумами механізму 

магнітофона. Цей фільтр може використовуватися як при безпосередньому слуховому контролі, 

так і при обробці зашумлених магнітних фонограм мови. 

Цифрова система шумоочистки мовних сигналів "Золушка-Мікро 2" (виробництво ЦРТ) 

призначена для підвищення розбірливості мови і поліпшення якості звучання зашумлених 

мовних сигналів в каналах зв'язку і при відтворенні звукозаписів. 

Описи виробів "DAF-Р" (модель 3414) і "Золушка-97", на мій погляд, досить для ілюстрації 

однотипності вживаних методів шумоочистки. Нині на ринку продукція ЦРТ представлена досить 

широким асортиментом: 

 Автономні пристрої "Золушка-Микро-2" і "Золушка-97". 

 Пристрої на базі ПК "Икар-1", "Икар-2", "Икар-3", "SIS", "Sound Cleaner", "Sound Cleaner 

PRO". 

Пристрій "Золушка-Микро-2" є спрощеною версією виробу "Золушка-97". Пристрої "Икар-

1", "Икар-2"," Икар-3" є різноманітними комбінаціями програмних засобів "SIS"," Sound Cleaner", 

"SoundCleaner PRO". 

Таким чином, для виділення специфічних методів обробки достатньо розглянути методи, 

вживані у виробах "Золушка-97", "SIS", "Sound Cleaner PRO". 

Основний принцип шумоочистки полягає в підкресленні корисного сигналу або в 

пригніченні компонент зашумленого сигналу в тих областях, де перешкода велика, а корисний 

сигнал малий, і в посиленні тільки компонент корисного сигналу. Як найповніше цю задачу 

вирішують методи цифрової фільтрації, аналогова обробка зазвичай дозволяє вирішити це 

завдання лише частково. 
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Нижче перераховані деякі типові способи обробки і прослуховування фонограм, що 

дозволяють утілити основний принцип цифрової шумоочистки на практиці: 

- "Размаскировка" корисного мовного сигналу в частотній і тимчасовою областях (усунення 

ефекту слухового маскування корисного сигналу перешкодами і спотвореннями) з урахуванням 

психоакустичних властивостей мовного слуху людини. 

- Усунення фонових шумів різних типів з метою зниження напруженості уваги і 

стомлюваності оператора при прослуховуванні. 

- Допустиме для збереження розбірливості скорочення смуги частот зашумленого сигналу, 

що прослуховується, з метою зниження стомлення оператора, видалення низькочастотного гулу 

і високочастотної шпильки. 

- Вирівнювання великих піків і перепадів амплітуди сигналу і гучності окремих ділянок 

оброблюваного початкового звукозапису, зниження амплітуди сигналу в паузах без мови. 

- Видалення або зниження амплітуди імпульсних перешкод і інших інтенсивних сторонніх 

звуків. 

- Видалення регулярних перешкод (музичних, транспортних, виробничих, мережевих, 

зниження ефекту реверберації), що повільно міняються. 

- Згладжування і вирівнювання спектру сигналу (АЧХ каналу). 

- Додаткова режекція вузькосмугових перешкод. 

- Видалення адитивних широкосмугових шумів ("шпильки" магнітофонної стрічки, 

радіоканалу, мікрофону). 

- Формування у вихідного сигналу амплітудної і частотної характеристики, оптимальної 

саме для слуху конкретного оператора. 

- Компенсація істотних фазових спотворень сигналу. 

При цьому кожен з перерахованих способів найбільш ефективний для певного типу 

перешкод. Найбільш загальним підходом у визначенні типу спотворень є аналіз спектру і 

осцилограми, автокорелограми та інші сигналограми. На основі знань про характер шумів і 

спотворень можна вибрати оптимальний метод або ряд методів обробки фонограми, що 

послідовно реалізовуються [5]. 

Якщо характеристики перешкоди змінюються в часі, то необхідно використовувати 

алгоритми обробки, що автоматично підлаштовують (що адаптують) параметри фільтру до 

характеристик перешкоди. Це може бути забезпечено алгоритмами адаптивної фільтрації (АФ), 

реалізоване в продуктах ЦРТ. Нижче в табл.1 приведені застосування алгоритмів обробки 

звукових файлів в деяких системах для очищення від певних типів шумів [6,7]: 
 
Таблиця 1.  Способи застосування цифрової обробки звукових файлів 

Знешумлення Реалізація Метод/Алгоритми 

пригнічення мережевих наведень, 

шуму побутових приладів, 

повільної музики і тому подібне, 

частково - реверберації 

 

"SIS 5.x", "SoundCleaner 

PRO"', "ЗОЛУШКА-97", 

"ЗОЛУШКА-МИКРО 2" 

АФ1 

Одноканальна 

 

адаптивна 

фільтрація 

 



                                                               Збірник статей. Частина 2е                                                           331

вирівнювання АЧХ каналу запису, 

пригнічення потужних 

квазістаціонарних періодичних 

перешкод (електронаведення, 

хутро. вібрації), виділення періо-

дичних сигналів, зокрема 

людського голосу 

"SIS 5.x", "SoundCleaner", 

"SCleaner PRO" 

"ЗОЛУШКА-97" 

АКС адаптивна 

корекція спектру 

 

інверсна 

фільтрація 

спектральне 

вирівнюванн

я 

спектральне 

контрастува

ння 

пригнічення широкосмугових і 

періодичних перешкод типу гулу, 

гуркоту, шипіння (шуми вулиці, 

приміщень, пристроїв каналів 

запису), ефективно до  

с/ш=-5..-10Дб 

"SIS 5.x", "SoundCleaner 

PRO" 

"ЗОЛУШКА-97" 

 

АФШ адаптивна 

фільтрація 

широкосмугових 

шумів 

 

адаптивне 

спектральне 

віднімання 

шуму 

 

виділення фонових шумів 
 

 

 

 

адаптивне 

виділення 

фону 

усунення впливу сторонніх, 

переважно точкових джерел шуму 

(TV, радіо і тому подібне, 

виробниче устаткування), 

локалізація цільового диктора в 

приміщенні 

 

"SIS 5.x", "ЗОЛУШКА-97" 

 

АФ2 

Двоканальна 

адаптивна 

фільтрація 

 

 

1. у 

тимчасовій і 

частотній 

області 

2. із 

завданням 

напряму 

прийому 

корисної 3. підвищення комфортності звучання 

і поліпшення відношення 

сигнал/завада 

"SIS 5.x", 

"SoundCIeanerPRO", 

"ЗОЛУШКА-97" 

ФТК фільтр темброкоррекції 

пригнічення вузькосмугових 

періодичних перешкод (мережеві і 

електромагнітні наведення) 

"SIS 5.x", "SoundCleaner 

PRO", "ЗОЛУШКА-97" 

АПГ адаптивне подавлення 

гармонік 

вирівнювання гучності мови 

дикторів (в т.ч. що знаходяться на 

різній відстані від мікрофону) і 

пригнічення потужних амплітудної 

викидів 

"SIS 5.x", "SoundCleaner 

PRO 3.x" 

 

ДФ динамічна фільтрація 
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видалення імпульсних перешкод 

(тріск, клацання, удари і тому 

подібне), компенсація амплітудних 

спотворень (обмеження по верху, 

або перевантаження) 

"SIS 5.x", "SoundCleaner 

PRO 3.x" 

 

ФИП фільтрація  імпульсних 

перешкод  

і нелінійних спотворень 

 

1 В "SoundCleaner" "Золушке-97" і "ЗОЛУШКЕ-МИКРО 2" шумоочистка здійснюється в 

реальному масштабі часу (без попереднього запису). 

  

Ефективність алгоритмів АФ визначається здатністю швидкої (0,1-1 сек.) адаптації до 

характеристик сигналів, що змінюються. Ця властивість дає можливість усунути нестаціонарні 

перешкоди, що принципово відрізняє ці алгоритми від аналогічних, розрахованих на обробку 

лише стаціонарних сигналів. Адаптація забезпечує можливість ефективної автономної роботи 

програми протягом тривалого часу без втручання оператора після завдання режиму обробки, що 

знижує вимоги до кваліфікації користувача [6]. 

 

Висновки 
В даній роботі проведено аналіз апаратно–програмних засобів подавлення шумів та 

підвищення розбірливості мови в звукових сигналах, отриманих в несприятливій акустичній 

обстановці. 

Алгоритми, вживані в звукових редакторах, таких як "Sound Forge", "Cool Edit" або "Wave 

Lab", призначені для реставрації і підвищення якості студійних музичних фонограм, якість яких 

спочатку незрівнянно вище за якість фонограм. Через це застосування їх для підвищення 

розбірливості мовного сигналу малоефективне і трудомістке. Більш ефективне використання 

цифрових методів обробки зашумлених сигналів. 

Якщо характеристики перешкоди змінюються в часі, то необхідно використовувати 

алгоритми обробки, що автоматично підлаштовують (адаптують) параметри фільтру до 

характеристик перешкоди. Це може бути забезпечено алгоритмами адаптивної фільтрації (АФ), 

реалізоване в продуктах ЦРТ. 
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УДК 621.3  

Ievgenii Tsokalo    

 

POWER LINE COMMUNICATION CHANNEL MODELING WITH OFDM SIGNAL MODULATION IN 
LABVIEW  

 
The aim of this work is development of algorithm for evaluation of transfer function in 

power line communication (PLC) channel with narrowband OFDM signal modulation using 
convenient user interface. This algorithm can be used while planning PLC system. There were 
explored long line and parametric model of power line. Assuming similarity of wireless and 
power line communication the influence of multipath on line impedance was investigated. It 
was shown that signal amplitude is Ricean distributed. The coefficients for this variance 
distribution were derived from the attenuation parametric modeling. For simulation LabView 
program interface was chosen. The developed algorithm permits evaluation of maximal 
distance between receiver and transmitter that doesn’t require repeater installation. 

 
Key words: PLC, OFDM, parametric model of power line communication channel, Ricean 

distribution. 
 

Introduction 
Investigation of propagation power losses takes important part in PLC systems development [2, 

6]. While planning communication grid three characteristics are generally taken into consideration: 

reliability, resilience, cost, datarate and delay. In terms of PLC cost can be reduced by minimizing of 

modems’ and repeaters’ quantity. The restrictions for this optimization task are reliability and datarate 

as far as these characteristics decrease with the distance between modems due to the signal 

attenuation. So it becomes necessary to create a tool for evaluating of maximal distance between a 

pair of modems in power line communication network as function of required datarate and available 

frequency range. Evaluation should be performed basing on existing power line network architecture. 
In this work there was described an algorithm for transfer function investigation with OFDM 

signal modulation [8] with not fixed power line topology in frequency range from 10 kHz to 450 kHz 

that is ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) standard. Transfer function is an 

important part of physical layer structure of Open System Interconnection (OSI) communication 

protocol model. The investigations are based on parametric power line model described in [1, 3] and 

probabilistic power line model (Ricean distribution, generally used for wireless technologies) described 

in [4, 5, 6] that are combined further. Also power line communication channel characteristics were 

used [2] to define additional effects on probabilistic parameters values.  

To verify described algorithm there were done simulations in program interface Labview_[8].  

 

1. Channel model 
a. Parametric model 
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Parametric model is the main apparatus for PLC channel modeling with no significant capillarity 

[1], [3]. It does not require calculation of primary parameters and thus allows relatively easy evaluating 

of the PLC channel performance.  

According to [1] the frequency response (the transfer function H(f) of a transmission line length 

l) can be expressed as following (U(x) is the voltage at the distance x): 
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where           ( ) ( ) ( )f l f l j f le e e      (2) 

f – operation frequency, Hz; 

( )f  - propagation constant; 

l – distance between observed points, m; 

( )f  - attenuation factor; 

( )f  - phase factor. 

Here is used a demonstrational variant of the simulation of real network using model 

parameters presented in [3]. According to this source the propagation constant can be found as 

follows: 

     6
0 1( ) 8 10ka f a a f f ,      (3) 

where 0a , 1a  and k – approximation coefficients. 

i.e. according to the theory of long lines [1] only primary resistance is considered to be non-zero. 

These parameters are cable depended and can be derived only from the measurements with certain 

cable. 

Frequency response for i-th pair of nodes: 

    2( ) ( , ) ij f
i iH f a l f e       (4) 

where ( , )ia l f  is the signal attenuation proportioned with the length and the frequency: 

    
 0 1( , )

k
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ia l f e       (5) 

and i  - propagation delay that can be expressed by using the dielectric constant ε of insulating 

materials, the light speed c and the line length li as follows: 
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       (6) 

b. Ricean channel 
Parametric model does not allow modeling of multipath. In [3] was a proposition to use 

weighting coefficients for each path and sum up frequency response (4) of all channels. But such 

solution is feasible in case of considerable capillarity of power line network of frequent change of 

applications’ impedances. It is possible to observe a special similarity between PLC and radio 

channels as illustrated in Tab. 1 [1]. 

 
Table 1. An analogy between PLC and radio channels 
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 The radio channel The PLC channel 

A multipath 

signal propagation 

Reflections from barriers Points with imperfect matching 

of impedance 

A temporal variability of the 

transmission channel 

User movement — Dopplers 

dispersion 

Impedance is alternating with 

alocation 

 

In wireless communications the multipath is modeled by Ricean fading [9]. In contrast to the 

solution in [3] this model does not require fixed network architecture. The disadvantage of the 

approach is that frequency response is evaluated using probability distribution.  

According to [4] if there are at least eight paths it’s sufficient to consider that in-phase and 

quadrature components of signal at the receiver [10] are Gaussian distributed. It means that if talking 

about network that is comprised from 9 or more modems it’s possible to simplify calculations using 

Ricean fading channel model. Such a network is considered in this paper. 

According to [10] signal amplitude at the receiver is characterized by following distribution: 

    
           

2

0
(1 ) 2 (1 )( ) (1 ) exp

2r
r K K r K Kf r K I r
p p p

,   (7) 

where  r – signal amplitude at the receiver (amplitude at transmitter is 1); 

 K – Ricean coefficient, called K-factor; 

 p  - local mean power (unitless); 

  0I  - Bessel function. 

K-factor is interpreted as the  ratio  of the  power  in  the  direct  path component (from transmitter to 

receiver) to  the  local mean  scattered power: 
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Here  0,0E  - signal amplitude of direct path component (unitless); 

2 - local mean scattered power (unitless). 

Local mean power is defined as: 
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Local mean scattered power is obtained as: 
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Here NT are the waves that experience  reflections  at  the  transmitter only,  NR are the waves  that 

experience  reflections  at  the  receiver only,  and  NTNR are the waves that experience  reflections  at  

both transmitter and  receiver. We  denote waves by  an  index ‘i’  indicating  the  path  and  reflection  

near  the  transmitter and an  index ‘k’ denoting  the path and  reflections near the receiver.  (i, k)th 
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wave has  a  real  amplitude  given  by  ,i kE .  E  means that every ,i kE  is not real measured value. 

However ,i kE  for every (i, k)th wave can be estimated from_[4]. 

 
2. Simulation results 

a. K-factor evaluation 
Value of K-factor was calculated using (5), (8), (10) and Random Number generator for 

varying li – distance between nodes in range [100, 300] meters. There was assumed NR = NT = 8 

(eight paths). Dominant path was taken 100m long. If taking amplitude of the transmitted signal to 

be_1: 

, , , max( , )i k i k i kE g a l f      (11) 

where max 500f kHz ; 

 ig  - weighting coefficient that describes reflection coefficient form the end of the line [1] and is 

also randomly varied in range [-1,1]. 

The calculation of K-factor was repeated 100000 times and its average meaning was found. As 

simulation shows this iteration pointer leads to accuracy of K-factor in third digit. Varying length of 

dominant path from zero to max (300 m) we see decreasing of this parameter due to the propagation 

attenuation (Fig.1). 

 
Fig.1. Plot of K-factor versus distance 

 
b. Maximal signal attenuation factor evaluation 

Upper layers of OSI model require bit error rate (BER) characteristic from physical layer. It 

characterizes physical layer on higher levels of used communication protocol and depends on channel 

model and error correction mechanism. For 802.16a wireless communication protocol physical layer 

model is created in program interface Labview. Wireless and PLC modems usually use forward error 

correction and convolutional coding. Taking it and idea of subsection 1.b into consideration we can 

use observed program for PLC. It allows calculating BER basing on the current value of SNR ratio.   
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Here we assume maximal BER value to be 210 . The assumption is needed for testing of the 

developed in this work algorithm for transfer function investigation. With program interface in Labview 

we find that BER 210  corresponds to SNR = 30 dB. In [11] maximal signal to noise ratio (SNR) for 

system with OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation is said to be 60 dB. At 

this attenuation two OFDM PLC modems can communicate with speed just 3 kbps. SNR value of 30 

dB allows higher buadrate. In order to use SNR in conjunction with the above formulas we need 

interpret SNR as a ratio of signal to noise amplitude. For this value we use definition of SNR: 
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10 lg bE
SNR

N
    (12) 

we find      
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here 0N  is the power of Gaussian noise. 

Taking into account that power ratio is amplitude ratio squared we obtain amplitude ratio: 
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.    (13) 

Now if we set nominal value of bEA  = 1 we can use (13) in complex with above formulas to find 

maximal distance between two modems with no retransmitters required. This is done in next 

subsection. 

 

c. Calculation sequence 
Using (12), (13) and 802.16a physical layer model we found maximum allowable signal 

attenuation. Signal amplitude can be found with some probability from (7) as plotted on Fig.2. 

Amplitude is in relative units.  

 
Fig. 2. Probability versus signal amplitude 

 

The value of probability that is most preferable must be chosen practically. Here we assume to restrict 

length with 0.78 probability. 
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Combining (3) – (13) we evaluate maximal distance between transmitter and receiver versus 

frequency of the channel. This graph is plotted on Fig.3.  

 
Fig.3. Distance from transmitter to receiver vs frequency 

 

As it could be seen from this plot on highest frequencies the highest attenuation is obtained. 

So to calculate maximal allowable distance between transmitter and receiver with no retransmitters all 

calculations must be performed on lowest frequency band of OFDM range. This was assumed as true 

on the beginning of simulations (all plots are done for F = 500 kHz) and was submitted in this section. 
 

Conclusions 
The usage of the parametric model for transfer function computing is easier on practice than 

the ones that demand the measurement of primary line parameters. Instead signal amplitude and 

delay are measured only. But this model does not include multipath fading influence that considerably 

deteriorates communication protocol performance in PLC. In this paper the approach of the multipath 

modeling from wireless communication is used in complex with parametric model to take into account 

the multipath in PLC.  

As it could be seen from the simulations the minimal distance between two modems can be 

found as the function of preset parameters of the simplified PLC channel model and minimal 

probability values. 
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